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 مقدمة

 ن الرحيمبسم اهلل الرمح

سيئات نا ومن رشور أنفس نعوذ باهلل، ونتوب إليهإن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره و

والصالة والسالم عىل أرشف من هيد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، ، أعاملنا

 .صحبه أمجعنيو آلهنبينا حممد وعىل  :األنبياء واملرسلني

 ..ما بعدأ 

م أن ذكر بعضه، ومنذ القرون األوىل فيها العلامء التي ألف علم العد من العلوم املهمة فإن  

ر هذا العلم مجة س   وائد  ف  ، ومن رشوط املقرئ أن يتعلم هذا العلم  .د يف ثنايا هذا البحثت 

بتدئ ملعىل ا قد يصعبو ،من الطول ءيف هذا العلم فيها يش صنفة  ـم  ال كتب  ملا كانت الو

لعلم اأصول هذا حاوًيا خمترصا  اباأردت أن أضع فيه كت ،اإلملام بمسائلهاهبذا العلم فهمها و

م أصول هذا العلأتقنه ضبط و عن فهم ه  رس  د   ن  م   ،التطبيقيجامعا بني اجلانب النظري و

إلى علم ) :هذا املخترصأسميت و ،ل مبادئهص  وح   القرآن( عدالمدخل   أسأل املوىل ،(1) آي 

 ،قارئهو ،بهأن ينفع به كاتعليه وسلم وا عىل سنة رسوله صىل اهلل صوابً لوجهه ا أن جيعله خالًص 

 القادر عليه.إنه ويل ذلك و

* * * 

                                   
مع  ،"امليرس يف علم عد اآلي" مى:املس-حفظه اهلل-الفاضل أ.د. أمحد شكري ناشيخمن كتاب  خمترص الكتابهذا  ( 1)

 . البيان يف عد آي القرآن أليب عمر الداين-1 االستفادة من املراجع األصلية ونقل بعض املسائل منها، ومن هذه املصادر

 لشيخنا: د. بشري بن حسن احلمريي.  حسن املدد يف معرفة فن العددمقدمات  حتقيق  -3ناظمة الزهر للشاطبي،  -2
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 .، وفيه خمسة مباحثالفصل األول: علم عد اآلي تعريفه ومبادئه

 وفيه عدة مطالب. ،لعدا علم: تمهيد إلى المبحث األول 

 :المطلب األول: تعريف علم عد اآلي 

 .(1): العدد والعديدواالسمه: أحصاه، ، يقال: عده يعداليشءالعد لغة: إحصاء 

ا:  ان منه ة مع اللغة عد  ولآلية يف 

{ ۦ  َوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنَّ َءايََة ُملِۡكهِ} وردت هبذا املعنى يف قوله تعاىل : وقدالعالمة -1
 [.842]سورة البقرة:

 : بجامعتهم مل يدعوا وراءهم شيئا.عة: يقال: جاء القوم بييتهم  أياجلام -2

ا ئِلنَِي  ۦ  لََّقۡد ََكَن ِِف يُوُسَف ِإَوۡخَوتِهِ } قولهالعربة: كام يف  -3 { ]سورة ٧َءاَيَٰٞت ل ِلسَّ

 .[7يوسف:
 .(2)ياءآومجع اآلية: آي وآيات و

اآلية يف  حو ال الصط طعٍ مجلة من ال" :ا ق  م   (1)."سورة القرآنية ذات مبدإٍ و 

                                   
 ، صحاح اللغة، مادة)عدد(، وابن منظور، لسان العرب، مادة )عدد(.اجلوهري (1)

، واجلوهري، صحاح اللغة، مادة )أيا(، وابن منظور، لسان العرب، مادة 121لداين، البيان يف عد آي القرآن ص ا ( 2)

ة، ينظر:أصل لفظ آية عدة آراء، منها أنه )آيا(، ويف ية، أوأ يري ة، أو أي  ة، أو أ ي  ي  اجلوهري، صحاح اللغة مادة )أيا(،  : أ و 

 .99وعبد الفتاح القايض، بشري اليرس ص ،141واملخلاليت، القول الوجيز ص 

ا:و العلم بأعداد آي سور القرآن،ة بولآلية تعريفات أخر متقار  ( 1) ه مجل من القرآن ذات مبدأ ومقطع مندرجة يف " من

ا، "سورة ه من ا، "من املعدودات يف السور لواحدةا" :و ه من طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية عام قبلها وما " :و

نظر: "بعدها حتقيقًا أو تقديرًا غري مشتملة عىل مثلها ، 1/313السيوطي، اإلتقان و ،11اجلعربي، حسن املدد ص، ي 
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و ه اآلي    .(1)"ا لناقلهاختلف يف عده منها، معزو  ما و ،العلم بأعداد آي سور القرآن" :وعلم عد 
* * * 

 
  

                                   
ق رآن عىل طري، التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقي، وطاهر اجلزائر3/411وابن عقيلة املكي الزيادة واإلحسان 

 .111، وعبد الفتاح القايض، بشري اليرس ص 191اإلتقان ص

:ختيار هذا التعريف بعد مراجعة عدة تعريفات مذكورة يف كتب علم العد، اتم  ( 1) ا ه ات فن يبحث فيه عن أحوال آي" من

: "القرآن من حيث أن كل سورة كم آية وما رؤوسها وما خامتتها ا  ه من أحوال آيات القرآن هو علم يبحث فيه عن " و

، وعبد 91القول الوجيز ص  املخلاليت، "وما هي رأس اآلية وما خامتتها الكريم من حيث عدد اآليات من كل سورة

اجلمع بني مصطلح رأس اآلية وخامتتها ومدلوهلام  ويف هذين التعريفني إشكال ،21الرزاق موسى املحرر الوجيز ص

ني برأس اآلية أوهلا، ولذا كان التعريف الذي أورده عبد الفتاح القايض يف بشري واحد، إال إذا كان املقصود يف التعريف

وهو 11اليرس ص ا  م ه من ضح  و فن يبحث فيه عن سور القرآن وآياته من حيث بيان عدد آي كل سورة ورأس اآلية ": أ

ه: األحاديث تميمي يف بحثحاتم جالل ال رتضاه د.ات أعاله قريب من التعريف الذي ، والتعريف املختار املثب"هائومبد

 .3واآلثار املروية يف عد آي القرآن دالالهتا وأثرها يف هذا العلم ص
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  آلي:االمطلب الثاني: توضيح المراد باالختالف في عد 

يات، وال اآل اءانتهمما ينبغي أن يعلم أن االختالف يف هذا العلم حمصور يف حتديد مواضع 

عالقة له باأللفاظ نفسها، فاأللفاظ ثابتة ال زيادة فيها وال نقصان منها، فإذا زاد عدد آيات 

ور وفق أحد مذاهب العد، ونقص وفق مذهب آخر، فال يعني هذا أن األول زاد سإحدى ال

م، إنام لخارجة عن جمال البحث يف هذا الع ظالسورة وأن الثاين نقص منها، فاأللفا ألفاظعىل 

يف العدد، أما  فاالختالفيبحث يف علم العدد عن مواضع العد ومواضع رؤوس اآليات، 

 .)1(فهو واحد لدى اجلميع املعدود

يح  وض ي ت ال ت ال ال  المث :لويف  ألمر  هذا ا

 عدد آيات سورة اإلخالص أربع آيات يف العدد املدين األول والثاين والبرصي والكويف،

 {٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ } إىل قوله تعاىل: فيها االختالف، ويرجع (2)اميمخس يف العدد املكي والشو

آية أو آيتان؟، فمن عده آية واحدة كانت السورة عنده أربع آيات ومواضعها عىل النحو أهو 

ي ال ُ ٱقُۡل ُهَو }: الت َحٌد  ّللَّ
َ
ُ ٱ{ }١أ َمدُ ٱ ّللَّ ُ َولَۡم { }٣لَۡم يَِِلۡ َولَۡم يُوََلۡ { }٢ لصَّ َحُدُۢ  ۥيَُكن ّلَّ

َ
{ ٤ُكُفًوا أ

 .[4-1]سورة اإلخالص:
 .{٤َولَۡم يُوََلۡ } {٣لَۡم يَِِلۡ }: اومن عده آيتني كانت السورة عنده مخس آيات ومواضعه

                                   
يوطي، اإلتقان ، والس1/211، والزركيش، الربهان 32اجلعربي، حسن املدد ص :ممن نص عليه أو أشار إليه (1)

اقه، مقدمات يف علم القراءات ، وأمحد القضاة ورف2ن اليوسف، مقدمة حتقيق ذات الرشد ص ، وعبد الرمح1/321

 .241ص 

 ينظر اخلالف يف هذه السورة يف موضعه من الكتاب. ( 2)
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 : الي الت و  نح ال ى  ات عل آي ون خمس  تك ُ ٱقُۡل ُهَو }ف َحٌد  ّللَّ
َ
ُ ٱ{ }١أ َمدُ ٱ ّللَّ َولَۡم } { ٣لَۡم يَِِلۡ } {٢ لصَّ

ُ } {٤يُوََلۡ  َحُدُۢ ؤُكفُ  ۥَولَۡم يَُكن ّلَّ
َ
 .[5-1]سورة اإلخالص: {٥ا أ

، وألفاظ السورة كام هي ال تغيري فيها وال زيادة عليها وال نقصان منها، إنام فاملعدود واحد

 اخلالف يف حتديد أماكن العد.
* * * 
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 وفيه مسألتان.المطلب الثالث: تعريف األعداد المتداولة وإلى من تنسب ، 

 لة األولى: عددها:المسأ 

اد، أعد تة  نها س أ إلى  اء  ير من العلم ث هب ك املصاحف املوجه هبا إىل  موافقة لعدد ذ

 الشام والكوفة عدد واحد.وة ، فألهل املدينة عددان ولكل من أهل مكة والبرص(1)األمصار

نها سبعة أ ى  إل ون  آخر هب   أعداد بإضافة العدد احلميص إليها. وذ

ليه تفق ع تة م س ال اد  ألعد ا ،ف لعدد ا اء  ن علم بي  والعدد السابع وهو العدد احلميص خمتلف يف ا 

 بينهم، وقد ذكر كل فريق حجته فيام ذهب إليه. اعتامده

قترصوا عىل ستة أعداد وتركوا العدد احلميص، أنه غري متداول ومل يأخذ به اوحجة الذين 

يف األمصار، قال اإلمام ، ومل يعد مذهباً معموالً به (2)لامء املتصدرون فقل رواته ونقلتهالع

وألهل محص عدد سابع كانوا يعدون به قدياًم.... وقد ذكرت يف كتايب هذا ما انفردوا "الداين: 

بعده وإسقاطه خاصة، دون ما وافقوا فيه غريهم من أئمة أهل العدد لدثور عددهم، وعدم 

 . )1("من يتواله ويأخذ به من املتصدرين

لذي ترجح   اروا القتص ى ذكر  ا ،عل تة الس العدد  هب  وعدم ذكر العدد احلميص متابعة  مذا

 .)4(وحلكم بعضهم عليه بالشذوذ ،لكبار علامء العدد يف ذلك

                                   
ح القول بأهنا ستة عدد من العلامء، ينظر: ابن ا ( 1) ختلف يف عدد املصاحف التي نسخت زمن عثامن ريض اهلل عنه، ورج 

 .12والضباع، سمري الطالبني ص ،111، واملخلاليت، القول الوجيز ص 1/231أيب داود، كتاب املصاحف 

 .01الداين، البيان ص ( 2)

 .01الداين، البيان ص ( 1)

 .12، واهلذيل يف كتاب العدد من الكامل ص 01البيان ص لداين يفاممن رصح باحلكم عليه بالشذوذ  ( 4)
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 المسألة الثانية: نسبة األعداد إلى األمصار. 

 .رواه نافع عن أيب جعفر وشيبة بن نصاح :العدد املدين األول •

 (.1210) :عدد آيات القرآن فيه •

مجاز، عن أيب جعفر  ابنه إسامعيل بن جعفر وقالون، عن روا: العدد املدين الثاين •

 .وشيبة

 (.1211: )عدد آيات القرآن فيه •

 .عباس، عن أيب بن كعب ابنكثري عن جماهد، عن  ابنرواه : العدد املكي •

 .(1219: )عدد آيات القرآن فيه •

 .رواه عاصم اجلحدري، وأيوب بن املتوكل، ويعقوب احلرضمي: العدد البرصي •

 (.1214: )القرآن فيهعدد آيات  •

 .عن أيب الدرداء ،عامر ابنعن  ،ماريرواه حيي الذ  : العدد الشامي •

 .(1221:)فيه عدد آيات القرآن •

عن  ن السلمي،أيب ليىل، عن أيب عبد الرمح ابنرواه محزة الزيات عن  :العدد الكويف •

لسلمي، ا عبد الرمحن ورواه سفيان الثوري عن عبد األعىل، عن أيب ،عيل بن أيب طالب

 .عن عيل

 (.1231: )عدد آيات القرآن فيه •

 
* * * 
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مذاهب العدد واألمصار المنسوبة إليها

العدد الكوفي

رواه حمزة الزيات عن 
ابن أبي ليلى، عن أبي 

عبد الرحمن السلمي، عن 
علي بن أبي طالب ورواه 

سفيان الثوري عن عبد 
األعلى، عن أبي عبد 
الرحمن السلمي، عن 

علي

:  عدد آيات القرآن فيه
6236

العدد الشامي

رواه يحي الذماري عن ابن 
عامر عن أبي الدرداء

6226: عدد آيات القرآن  فيه

العدد البصري

رواه عاصم الجحدري، 
وأيوب بن المتوكل، 
ويعقوب الحضرمي

6204: عدد آيات القرآن فيه

العدد المكي

رواه ابن كثير عن 
مجاهد، عن إبن 

عباس، عن أبي بن 
كعب

6219: عدد آيات القرآن فيه

العدد المدني الثاني

رواه إسماعيل بن جعفر 
وقالون، عن إبن جماز، عن 

أبي جعفر وشيبة

: عدد آيات القرآن فيه
6216

العدد المدني 
األول

رواه نافع عن أبي 
جعفر وشيبة بن 

نصاح

:  عدد آيات القرآن فيه
6217
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 األعداد المعتمدة عند أئمة القراءة :المطلب الرابع. 

تقتيض نسبة األعداد إىل البلدان أن يعتمد أهل كل بلد العدد املنسوب إليهم يف قراءهتم، 

 .دوا اآلي يف مصاحفهم بناًء عليهوأن يع

العل ن  ير م ند كث به ع ول  المعم اء:و  م

ونأن  ال اية ق و ور ي جعفر  أب ة  اء تمد يف قر المع لعدد  عن نافع هو العدد املدين األول، وأن  ا

د مالعدد املعتمد يف رواية ورش عن نافع هو العدد املدين الثاين، وعند بعضهم أن العدد املعت

 .العدد املدين الثاين يف قراءة نافع من الروايتني هو

اءة  تمد يف قر المع لعدد  ا أن  بنو ير ا ث  هو العدد املكي. ك

وب ويعق و  ي عمر ب ة أ اء تمد يف قر المع دد  الع أن  هو العدد البرصي، أو العدد املدين األول  و

 من رواية أهل البرصة عنه.

اءة  تمد يف قر المع لعدد  ا أن  بنو امر ا  هو العدد الدمشقي. ع

ار بز ال ائي وخلف  س الك ة و وحمز اصم  اءة ع تمد يف قر المع لعدد  ا أن   .)1(هو العدد الكويف و

                                   
، وذكر ابن اجلزري يف 01و  11و 10للداين يف البيان ص :لتزام قراء األمصار بعد  بلداهنم من عدة عباراتايفهم  ( 1)

والضباع يف إرشاد املريد ص  391أن ورشًا يعتمد العدد املدين الثاين، وذكره الصفاقيس يف غيث النفع ص 2/11النرش 

وذكر بعضهم أن ورشًا وأبا عمرو كانا يعتمدان العدد املدين األول، ونسبه الصفاقيس للداين واجلعربي  111

، وتقرير جلنة 0، واحلداد، سعادة الدارين ص92واملخلاليت، القول الوجيز ص  ،391)الصفاقيس، غيث النفع ص 

 “”مراجعة املصحف برواية الدوري عن أيب عمرو البرصي، إصدار امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ، ص )ج
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* * * 

 
  

                                   
ي، 92وصّوب حمقق القول الوجيز أن أبا عمرو يعتمد العدد البرصي ص  ر زائ ر الج اه ال ط أن كل واحد والظاهر  " :وق

 (.211، وينظر : ص 210)التبيان ص ".د املنسوب إىل بلدهمن أئمة القراءة كان يعتمد العد
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 .المبحث الثاني: نشأة علم عد اآلي وأهميته ومصدره وموضوعاته 

 المطلب األول: نشأة علم عد اآلي. 

ل احلديث عن نشأة هذا العلم جانبني، نشأته علميًا وواقعيًا، ونشأته بمعنى بدء اويتن

 .التدوين فيه

ولأما  األ نب  ا القرآن حيث كانت اآليات  نزول ابتداءفإن نشأة هذا العلم ترجع إىل : الج

تنزل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بأحوال متعددة، فقد تنزل عدة آيات أو آية واحدة، 

أو سورة تامة، وكان الصحابة الكرام يبادرون إىل تلقيها عن النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم 

لم يات املنزلة، بام يفيد عوحفظها ومعرفة عدد آياهتا، وقد ورد يف روايات النص عىل عدد اآل

هلذه املعلومة وحرصهم عىل معرفتها، ومن هنا فإن  الكرام بأعداد اآليات ومتابعتهم الصحابة

 نشأة هذا العلم تعد مصاحبة لنزول اآليات الكريمة.

ومن أمثلة نزول عدة آيات أن أول ما نزل من القرآن اآليات اخلمس األوىل من سورة 

 أول ما بدأ رسول اهلل صىل اهلل عليه" عائشة ريض اهلل عنها قالت: العلق، ففي احلديث عن

 ٱ} :فقاليا الصاحلة ...ثم أرسلني ؤوحي الروسلم من ال
ۡ
ِ  قَۡرأ ِيٱَرب َِك  ۡسمِ ٱب َخلََق  ١َخلََق  َّلَّ

نَسَٰنَ ٱ  ٱ ٢ِمۡن َعلٍَق  ۡۡلِ
ۡ
ۡكَرمُ ٱَوَربَُّك  قَۡرأ

َ
ِيٱ ٣ ۡۡل ِ  َّلَّ َم ب

نَسَٰنَ ٱَعلََّم  ٤ لَۡقلَمِ ٱَعلَّ ]سورة  { ٥َما لَۡم َيۡعلَۡم  ۡۡلِ
 .(1) [5-1العلق:

                                   
، ورواه مسلم يف باب بدء الوحي، 4/1194( 4101رواه البخاري يف عدة مواضع منها يف تفسري سورة العلق برقم ) ( 1)

 .1/90( 422برقم )
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قبل النبي صىل اهلل عليه وسلم ومن قبل أحد ومن أمثلة النص عىل عدد اآليات املنزلة من 

 أصحابه روايات عديدة، ومن تلك الروايات:

ِ  ۡمدُ لَۡ ٱ} " :سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قالعن أيب سعيد بن املعىل ريض اهلل عنه أن ر ّلِلَّ
 ِ  .(1)"والقرآن العظيم الذي أوتيته هي السبع املثاين [8]سورة الفاحتة: {لَۡعَٰلَِمنيَ ٱَرب 

 عرش   ل عيل  نزر أ   " :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالوعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 

فۡلََح }آيات من أقامهن دخل اجلنة، ثم قرأ 
َ
 حتى ختم العرش [1ملؤمنون:]سورة ا {لُۡمۡؤِمُنونَ ٱقَۡد أ

 .(2)آيات

ف اح المص بت  ت ن ك ي نه وح هلل ع ي ا رض ان  ثم ن ع ديد مواضع رؤوس كانت خالية من حت زم

، إذ كانوا حريصني عىل جتريد القرآن من كل ما عداه، فكانت املصاحف حمتوية عىل اآلي

يام اآليات فقط، وبدأ حتديد مواضع رؤوس اآلي بعد ذلك، وتدل الروايات أنه بدأ أ

الصحابة، وكان بوضع نقطتني أو ثالث نقط موضع رأس اآلية ثم زيد عليها إثبات حرف 

لك يف بعضها بخط خيالف )خ( بعد كل مخس آيات، وحرف )ع( بعد كل عرش آيات، وكان ذ

، (1)"ثم عرشوا ،ثم مخسوا ،بدؤوا فنقطوا" قال قتادة: وبمداد خيالف مداده، خط املصحف

                                   
 (.4013اب سورة أم الكتاب، برقم )رواه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، ب ( 1)

: وقال حمققه 1/311، 223سند برقم ، وأمحد يف امل2/321(، 3103رواه التمذي يف باب سورة املؤمنون برقم ) (2)

خرى وبلفظ قريب وافقه أقبه الذهبي، وعند احلاكم رواية ، وصححه وتع2/421إسناده ضعيف، واحلاكم يف املستدرك 

 الذهبي عىل تصحيحها.

 

 .111، واملخلاليت، القول الوجيز ص 10واملحكم ص  131الداين، البيان ص  ( 3)
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وهذه األخبار كلها تؤذن بأن التعشري والتخميس  "رد عددا من اآلثار:وقال الداين بعد أن أو

 .(1)"وأشكال فواتح السور ورؤوس اآلي من عمل الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني

ليصبح اآلية  رأس  رمز  ير  ن تغ الزم دائرة مطموسة أو فارغة، وكانوا حي  لُّون مواضع  ومع 

 ها رقم اآلية، مع إضافة مجاليات وزخارف إليها.، وأثبت يف جوف(2)األعشار بنقوش متيزها

، الفواصل وفق العدد املعتمد يف القراءة املكتوب هبا املصحف عوكان يكتفى بتعيني مواض

اتبعوا يف ذلك أكثر من ووكان بعضهم يزيد فيبني فواصل عدد آخر أو األعداد األخرى، 

 .(1)طريقة

نب ال لجا العلم من ا ا  هذ ة  شأ حديث عن ن ال ا  أم اينو  عتناءاالوهو إفراده بالتأليف فيه فإن  :ث

هبذا العلم وبداية التأليف فيه قديمة، ومن أقدم ما ذكر منها : كتاب العدد عن أهل مكة لعطاء 

-توكتاب يف العدد عن أهل الشام خلالد بن معدان احلميص ) ،هـ(113-تبن يسار )

                                   
 .111، واملخلاليت، القول الوجيز ص 10واملحكم ص  131الداين، البيان ص  ( 1)

 .211طاهر اجلزائري، التبيان ص (  2)

(1 ) : رق ه الط   من هذ

قم -أ و ر ز أ م ة ر لست د ا عدا ن األ م دد  ع لكل  عل  ضع وائرة أو فوقها، ويف املواضع املتفق عليها ي، ويثبت يف الدأن يج

 تفاقهم، ويف املواضع املختلف فيها توضع رموز من عّد.ا( أو حرف )ق( ليدل عىل 1فوق الدائرة رقم )

ة-ب آلي أس ا رة ر دائ ب رة  غي ص ر  وائ حق د ، كل منها تشري إىل أحد األعداد بموضعها، وتوضع فيها أو فوقها أن تل

 (.210و  211ص )ر اجلزائري، التبيان نقطة ملن يعد املوضع طاه

ه-ت علي فق  مت عد ال ضع ال مو يف  ة  ر لدائ ضع ا ام  أو املختلف فيه ويبني اخلالف يف املوضع املختلف فيه يف اهل أن تو

 برموز.

 .مستخدمة يف بعض املصاحف املطبوعةوما تزال هذه الطريقة أو قريب منها 
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ونسب كتاب يف  ،هـ(111-توكتاب العدد عن أهل البرصة للحسن البرصي ) ،هـ(113

وحلمزة الزيات  ،هـ(141-ت) لذماريوليحيى ا ،هـ(121-تصم اجلحدري )العدد لعا

، (1)هـ( ولغريهم119-تولنافع أحد القراء العرشة ) ،هـ(111-تأحد القراء العرشة )

هبذا العلم اجلليل والتأليف فيه إىل يومنا هذا ، وسيأيت احلديث عن  االعتناءواستمرت حركة 

 املؤلفات يف علم عد اآلي يف مبحث الحق بإذن اهلل.أشهر 

* * * 

 

 

  

                                   
 .0-4ري احلمد، مقدمة حتقيق البيان للداين ص، وينظر : غانم قدو41ابن نديم، الفهرست، ص  ( 1)
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 المطلب الثاني: أهمية علم عد اآلي. 

 ألمةر ا ترجع أمهية علم عد اآلي إىل أنه أحد العلوم املتصلة بالقرآن الكريم، ولذا كان اهتامم  

 من ه رعاية خاصة، إىلا، وأول و  ا كبريً  بدءاً من الصحابة الكرام الذين اهتموا به اهتاممً به عظياًم 

 ذا العلمهب الكبري اهتاممهمبعدهم من التابعني وتابعيهم وأئمة القراء وغريهم، ومما يدل عىل 

 أمور منها: به واالعتناء

 :رد يف ذلك ا و ومم ا،  نه و وا يتعلم ان تي ك ال ات  اآلي ام عدد  كر ال بة  لصحا ا فة   معر

ن ؤوننا وهم عثامن بحدثني الذين كانوا يقر"ن السلمي قال: عن أيب عبد الرمح -

 أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" وأ يب بن كعب ،وعبد اهلل بن مسعود ،عفان

كان يقرئهم العرش من القرآن فال جياوزوهنا إىل عرش أخرى حتى يتعلموا ما فيها 

 .(1)"والعمل مجيعا القرآنمن العمل، فقالوا: تعلمنا 

يقرئ عرشين بالغداة  رمحنال كان أبو عبد"عن إسامعيل بن أيب خالد قال: و -

 ".(2)وعرشين بالعيش، ويعلمهم أين اخلمس والعرش، ويقرئنا مخسًا مخساً 

ثالثني آية،  كان مسلم بن جندب يعلمنا غدوةً " :عن جعفر بن الزبري قالو -

 .(1)ثالثني آية وعشيةً 

                                   
وصححه ووافقه  1/100، واحلاكم يف املستدرك 19، وابن جماهد يف السبعة ص 1/31رواه الطربي يف جامع البيان  (1)

 الذهبي.

 .34، والداين يف البيان ص 19رواه بن جماهد يف السبعة،  ( 2)

 .1/11، وأورده الذهبي يف معرفة القراء الكبار 31، والداين ص 11رواه بن جماهد يف السبعة ص  ( 1)
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  ا يدل على امهمومم تم ، اه ثهم فيها اح اآلي تب  وحصول االختالف بينهم أحيانا يف بعد 

ل ن ا:  ": قال عدد آيات السورة، فعن عبد اهلل بن مسعود ، ف ق  آنر ر  ق  ن  ال 
ةٍ مر ور   س 

ن ا يفر ي  مت  ار 

، ل م  س   و 
ل ي هر ىل  اهلل  ع  ولر اهللر ص  س  ن ا إرىل  ر  ان ط ل ق  : ف  ًة، ق ال  ث الث ون  آي  تٌّ و 

ًة، سر ث الث ون  آي   مخ  ٌس و 

ي ن اجر ي ا ي 
لر ن اع  د  ج  ي هر ف و  ل  ىل  اهلل  ع  ولر اهللر ص  س  ه  ر  ج  . ف امح  ر  و 

ةر اء  ر 
قر ن ا يفر ال  ت ل ف  ل ن ا: إرن ا اخ  ، ف ق 

هر

 : ٌّ
يلر ال  ع  ق  ، ف  ل م  س  ت م   "و  ل م  ام  ع  وا ك  ء  ر  ق  م  أ ن  ت  ك  ر  أ م  ل م  ي  س   و 

ل ي هر ىل  اهلل  ع  ول  اهللر ص  س   إرن  ر 

"(1). 

 ة شغ شد ن  بلغ م اآليو ون  وا يعد ان ن ك ي بع ا ت ال و ابة  الصح ن  اعة م أن جم به   فهم 

كان يعد اآلي من القرآن يف صالة  :عمر ابنيف الصالة بعقد األصابع، ومن ذلك ما ورد أن 

 .(2)"أهنم كانوا يعدون اآلي يف الصالة" :عباس وأنس بن مالك وعائشة ابنالتطوع، وعن 

 : ، منهم ين بع تا بعة وعشرين من ال ر رد عن أ و عروة بن الزبري، وعمر بن  و

 بن حبي ، وعاصم بن أيب النجود، واحلسنالسلمي، وزر  رمحنالعزيز، وأبو عبد ال عبد

سريين، أهنم كانوا يعدون اآلي يف الصالة بعقد األصابع، منهم من قرصه  ابنالبرصي، و

 .عمر، ومنهم من أطلقه يف الفريضة والنافلة ابنعىل صالة النافلة كام يف األثر عن 

* * * 

                                   
(، 13برقم ) 1/23إسناده حسن، والطربي يف جامع البيان  وقال حمققه: 2/99(، 132رواه أمحد يف املسند برقم ) ( 1)

 وبني  املحدث أمحد شاكر صحة إسناده فيهام.

 .422و  41الداين، البيان ص ( 2)
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 (اجتهادي)توقيفي أم  المطلب الثالث: مصدر علم عد اآلي. 

. وال أق الثة  سألة على ث الم هذه  العلماء يف  تلف   اخ

ل: ألو ا ل   .ء إىل أن علم العدد توقيفي كلهالعلام ذهب مجع من القو

اين: الث ل   .عهض مواضوذهب مجع آخر إىل أنه توقيفي يف الغالب واجتهادي يف بع القو

الث الث ل    .كله اجتهاديذهب آخرون إىل أنه و :القو

ل ألو ا ل   :القو

ول عددإن رؤوس اآلي كلها املتفق عليها واملختلف فيها ثابتة بالتوقيف،  ن  وهو ق م

اء : العلم نهم   م

لداين  -1 و ا و عمر ب ورد عدداً من األحاديث واآلثار يف العد واخلموس أحيث قال بعد أن أ

ر تلبناها يف هذه األبواب، مع كثرهتا واشتهاففي هذه السنن واآلثار التي اج"والعشور: 

نا من فنقلتها، دليل واضح، وشاهد قاطع عىل أن بني أيدينا مما نقله إلينا علامؤنا من سل

عىل –آي السور  لوالعشور وعدد مج ،اخلموسعدد اآلي ورؤوس الفواصل، و

 وأن   ه،ومأخوذ عن صىل اهلل عليه وسلم مسموع من رسول اهلل -اختالف ذلك واتفاقه

الصحابة رضوان اهلل عليهم هم الذين تلقوا ذلك منه كذلك تلقيًا كتلقيهم منه حروف 

إىل  ذلك القرآن واختالف القراءات سواء، ثم أداه التابعون رمحة اهلل عليهم عىل نحو

قله كوا يف نلوس اخلالفني أداًء، فنقله عنهم أهل األمصار، وأدوه إىل األمة بالتعليم،

التي سلكوها يف نقل احلروف وأدائها من التمسك بالتعليم بالسامع دون  ريقوأدائه الط

، لذلك صار مضافا إليهم مرفوعا إليهم دون غريهم من أئمتهم، واالختاع االستنباط
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افة ال إض تباعاوحلروف وتوقيفها سواء، وهي إضافة متسك ولزوم اإضافة كإضافة 

 .(1)"استنباط واختاع

 يه وسلمصىل اهلل علبني عن اهلل عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله إذا كان امل“وقال :

: من قرأ آية كذا وكذا، من قرأ اآليتني، ومن قرأ الثالث آيات، ومن قرأ العرش إىل كذا، 

، مما قد مىض (2)ومن قرأ ثالث مئة آية إىل مخس مئة آية إىل ألف آية يف أشباه ذلك

، أال ترى أنه غري ممكن وال جائز أن يقول ذلك صىل اهلل عليه وسلمبأسانيده من قوله 

الذي أراده وقصده  (1)ألصحابه الذين شهدوا وسمعوا ذلك منه إال وقد علموا املقدار

وأشار إليه، وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه، ذلك وبإعالمه إياهم عند التلقني والتعليم 

 القرآن عليه كان مفرقا، برأس اآلية وموضع اخلمس ومنتهى العرش، والسيام أن نزول

ا، وآية واثنتني وثالثا وأربعا وأكثر من ذلك عىل ما فرط قبل، وقد أفصح ا مخًس مخًس 

العرش فال  كان يعلمهم صىل اهلل عليه وسلمالصحابة بالتوقيف بقوهلم : إن رسول اهلل 

جياوزوهنا إىل عرش أخرى حتى يتعلموا ما فيها من عمل، وجائز أن يعلمهم العرش 

 يةمال يف فور واحد ومفرقا يف أوقات، وكيف كان ذلك فعنه أخذوا رؤوس اآلي آكا

 .(4)"يةآ

                                   
 .39الداين، البيان ص  ( 1)

الث مئة، ة، ومئتني، وثئمروى الداين يف كتابه جمموعة أحاديث فيها ذكر آية، وآيتني، وثالث آيات، وأربع، وعرش، و ( 2)

 (.21ومخس مئة، وألف )الداين، البيان ص 

 يف مجيع النسخ: للمقدار، والسياق يقتيض : املقدار)حمقق البيان(. ( 1)

 .41الداين، البيان ص  ( 4)
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خشر  -2  :عدوا بعض فواتح آية دون بعض؟ قلت: ما باهلم فإن قلت" :قال حيث ،يالزم

 .(1)"هذا علم توقيفي ال جمال للقياس فيه

ي -3 ب اط ش  يف ناظمة الزهر إذ قال: (2)ال

ي أ أ أ أأ لس عس أدل  أ أ أأ عس  
ِ

هلل لس ا أو أ أ أأ س ر نل  أس أ أ أ ِأأ  هم  ب

 

 

  ِ أأر سا ي  يف ال أأِق  لا خس أأى ال ل عس ا  يَع أأ ِس و آلي تس أأه ا  لس

بن -4  ي ا ب   .(1)العر

وي -1 ا سخ   .(4)ال

وصلي -1 الم  حيث قال يف قصيدته: شعلة 

 .(3)واجلميع بام       عد الصحابة فيه تابعوا األثرا........

ي -0 وط سي   .(6)ال

لم   -1 ني حدث"قال: السلمي أنه  رمحنيب عبد الإذ قال بعد أن أورد احلديث عن أ تيالس لس خس ا

أن " وعبد اهلل بن مسعود وأيب بن كعب الذين كانوا يقرؤوننا وهم: عثامن بن عفان

كان يعلمهم العرش من القرآن فال جياوزوهنا إىل عرش  صىل اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

                                   
 .1/11اف الزخمرشي، الكش ( 1)

اإلمام الشاطبي اختلف املصنفون يف مذهبه فمنهم من قال: إن مذهبه التوقيف، ومنهم من قال: إن مذهبه: أن معظمه  ( 2)

 توقيفي ومنه اجتهادي.

 .1/314، والسيوطي يف االتقان 1/211نقله عنه الزركيش يف الربهان  ( 1)

 .111-2/112مجال القراء  ( 4)

 .حتقيق  د. عبد الرمحن اليوسف ة ومن دراس 29( ص 100يت رقم )بالشعلة، ذات الرشد،  ( 3)

ايس ومل وقي ربي يف تقسيم الفواصل إىل توفيقينقل كالم اجلع 3/410، يف موضع آخر 1/314السيوطي، االتقان  ( 6)

 يعلق عليه.
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 ،(1)"ا: تعلمنا القرآن والعمل مجيعً العلم والعمل، فقالوا نأخرى حتى يتعلموا ما فيها م

ىل ص ل واضح وبرهان قاطع عىل أن الفواصل قد علمت بالتوقيف من النبيوهذا دلي

(2)" اهلل عليه وسلم
. 

اد   -9 لحد ما تقدم من األحاديث الرشيفة واآلثار دليل قاطع عىل  يفو": إذ قال ا

 .(1)"صىل اهلل عليه وسلم أن رؤوس اآلي علمت بالتوقيف عن النبي

اين -11 رق  .(4)الز

ى  -11 وس ي م بن عل اق  ز الر بد   .(3)اختياره القديميف ع

يه: ب ن التوقيف ليس يف كل املباحث، بل يف مواضع اخلالف بني العادين يف كل  ت

 سورة، وما يلزم منه من اختالفهم يف عد آيات كل سورة.

ولأدل الق  :ة هذا 

: هي ألدلة،  دد من ا بع ل  القو ا  بهذ ون  ائل الق ل  تد  اس

: ول األ يل  لدل ر، أو أقل أو أكث العرش مس أوالنص يف أحاديث عىل حتديد عدد اآليات اخل ا

النص عىل آية حمددة، وهي أحاديث كثرية سبق ذكر  ووحتديد أعداد آيات بعض السور، أ

                                   
وصححه ووافقه  1/100درك ، واحلاكم يف املست19، وابن جماهد يف السبعة ص 1/31رواه الطربي يف جامع البيان  ( 1)

 الذهبي.

 .111املخلاليت، القول الوجيز ص  ( 2)

 .0احلداد، سعادة الدارين ص  ( 1)

 .1/339مناهل العرفان يف علوم القرآن  ( 4)

 .21املحرر الوجيز ص ( 3)
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 جمموعة منها.

اين: ث ال يل  لدل ذاك  وجود كلامت مشاهبة لرؤوس اآلي مل يعدها أحد من رؤوس اآلي، وما ا

به املؤلفني يف العد من مش منمثلة عليه ما كان يورده مجاعة األ إال لعدم التوقيف فيها، ومن

الفاصلة املتوك، وهي ألفاظ تشبه رؤوس اآلي ومل تعد، فينبه عليها لئال يظن أحد أن تركها 

يف املوضعني  نذير ،مكلبني كان سهوا أو غلطا، ومن هذه األلفاظ يف سورة املائدة

لقوم ( و31و 22و 10يف املواضع الثالثة ) مجيعا( و44) جبارينو (19)كالمها يف 

 . (14)1أعزة عىل الكافرين( و11)يبغون أفحكم اجلاهلية( و41) آخرين

الث: ث ال يل  لدل  لقها بام بعدها،ت عدت رأس آية مع انقطاع الكالم عندها أو تعاموجود كل ا

 فأما من طغى)العلق( و صىل إذاعبدا بعده  إذ 2الذي ينهى أرأيت: من األمثلة عليه

 عن ذكرناوبعده  فأعرض عن من توىل)النازعات( و ر احلياة الدنياوآثوبعده 

)الليل(، وقد مجع  الذي كذب وتوىلوبعده  وال يصالها إال األشقى( و 29: )النجم

 : 3هذه األمثلة األربعة الشاطبي يف قوله

أأى غس أنا طس مس ى وس أقس شا االس أى وس ناهس أِذي يس أد  الل عس  وس

 

 

ِأأي  ف ى  أأولل أأنا تس مس أأنا  عس ِري وس أأذ ع  ا  أأ ه ادل لس أأدس  ِع

 

                                   
( 110ولني( )ستحق عليهم األا( و)من الذين 12ثني عرش نقيبا( )بعضها وزاد عليها )ا ر، )ذك149الداين، البيان ص 1

، وينظر عبد 113-111بيات الزهرة، األ ةعىل قراءة اجلمع، وهي قراءة محزة وأيب بكر من السبعة( والشاطبي ناظم

 .113، 112الفتاح القايض، بشري اليرس ص 

 ترك عده الشامي.2

عدها وشاهد وحجة ومعنى البيت: إن عد هذه املواضع مع شدة تعلقها بام ب 21الشاطبي، ناظمة الزهر، البيت رقم 3

 .01التوقيف، ينظر : عبد الفتاح القايض، بشري اليرس ص 
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: بع ا الر يل  لدل يف عد احلروف املقطعة يف فواتح بعض السور، ومن األمثلة عليه  االختالف ا

( 1حم )وعد  حمو  يسو  طسمو كهيعصو املصو  املأن الكويف عد

ويالحظ أن كال  نو  قو  صو  طسو املرو  الرآيتني، ومل يعد  (2عسق)

مكون من مخسة أحرف، وعدت األوىل منها آية  (2( عسق)1حم ) و  هيعصك من 

مكون كل منها من حرفني وعدت  يسو  حم و  طهوعدت الثانية منها آيتني وأن 

وهي مكونة من  املمن حرفني ومل تعد، وكذا عدت  مثلها مكونةطسآية، يف حني أن 

املعدودة،  املصيف عدد احلروف، وكذلك  وهي مساوية هلا الرحرف، ومل تعد أثالث 

 1غري املعدودة. املروشبيهتها 

: س ام الخ يل  لدل اآلية عىل كلمة واحدة يف بعض السور دون بعض آخر، ومن األمثلة  ءجمي ا

وعدم عد مواضع ، 2مدهامتان ،والضحى ،والفجر ،والطورعليه عد ألفاظ 

وال  يللوال، مل تعد والشمس وضحاها ،يل إذا يغشىلوالأخرى تشبه بعضها مثل 

والشمس تعد مل آية مع شبهها مل تعد، ونضاختان  مع شبههامدهامتان  املعدودة

 .3باتفاق

                                   
 هرالز ناظمة والشاطبي، السور، فواتح من يعد مل وما يعد ملا تعليالت 121-111 و 113 ويف ‘11الداين، البيان ص 1

21. 

 عد )والطور( العراقي والشامي، وباقي األمثلة معدودة باتفاق.2

 .19، مرشد اخلالن ص عبد الرزاق موسى3
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ادس: س ال يل  لدل وجود آيات طوال يف السور القصار ووجود آيات قصار يف السور  ا

 من عرشين آية يف السورة، ويف سورة املدثر، وهي تعادل أكثر  31الطوال، ومن أمثلته اآلية 

 يات حوهلا أطول منها بعرش أضعاف.بعض اآل فاتبع سببا قوله:

بع: ا الس يل  لدل تعلق بعض أوجه القراءات برؤوس اآلي، وستأيت أمثلته عند احلديث عن  ا

 فوائد معرفة رؤوس اآلي.

: أن اقشة األقوال األخرى وردها، منهاوذكر عدد من العلامء أدلة أخرى يف سياق من

، وعدم قدرة القائلني بوجود القياس يف العد إتباعهاملا لزم  اجتهاديةكانت  رؤوس اآلي لو

 .1عىل متييز املعدود توقيفا واملعدود قياسا

 :اين الث ل   القو

 سلمصىل اهلل عليه وإن هذا العلم معظمه توقيفي وبعضه اجتهادي، فام ورد عن رسول اهلل 

ي مل يرد فيها خرى التليها اجلزئيات األإبطت قواعد كلية ردت ا، ومنه استنحتديده كان توقيفيً 

 منهم: مجاعة من علامء العددنص، وهو قول 

إل -1 بيا اط الش ام   :(2)حيث قال م

ا هس أأد  حس لل  أأ ف  ِث الس  أأ حا بس أأول  ال ع  ب  ِأأنا  ك لس  وس

 

 

  ِ أر أأ نلصا ِال ب ائِرِ  أ أأ شس بس أوا ال أأ ل  عا ا تس ه أدع أأ حس أى  أأ لس  عس

ن ا بالتوقيف، واستدل عليه بام تقدم، وكااآلي ثابتً ملا قدم املصنف أن عدد "قال الشارح:  

ذلك مومها أن هذا العلم نقيل حمض ال جمال للعقل فيه، استدرك لدفع هذا التوهم، فبني أن 

                                   
 .11-40مقدمة حتقيق كتاب حسن املدد ص  يف بشري احلمريي، شيخنا: د. ذكر هذه األدلة وغريها1

 .(21، ناظمة الزهر، بيت رقم )الشاطبي ( 2)
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ليس معنى كونه نقليا أن مجيع جزئياته كذلك، بل معنى ذلك أن معظمه نقيل، وقد استنبط منه 

 .(1)"زئيات باالجتهادقواعد كلية رد إليها ما مل ينص عليه من اجل

بري -2 :-أي الفواصل-ملعرفتها": حيث قال الجع ان ، أما وقيايس ،توقيفي طريق

دائام  عليه دائام حتققنا أنه فاصلة، وما وصله صىل اهلل عليه وسلمالتوقيفي فام وقف 

حتققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله مرة، احتمل الوقف أن تكون 

يف الوقف التام أو لالستاحة، والوصل حيتمل أن يكون غري لتعريفها، أو لتعر

فاصلة، أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها، وأما القيايس فهو ما أحلق من املحتمل غري 

املنصوص باملنصوص ملناسب، وال حمذور يف ذلك ألنه ال زيادة فيه وال نقصان، وإنام 

 .(2)"غايته أنه حمل فصل أو وصل...

ى -3 وس اق م الرز بد  وكام حافظوا عىل نقل حروفه وألفاظه، " :يف اختياره اجلديد ع

حافظوا كذلك عىل عد آيه، وعنهم أخذ التابعون لفظه وعده، ثم نقله اخللف عن 

                                   
: عبد الرزاق موسى، هام  القول الوجيز ، ونقله عنه بترصف يسري01ليرس ص عبد الفتاح القايض، بشري ا ( 1)

 .120 للمخلاليت ص

، وابن عقيلة املكي يف الزيادة 1/314، ونقله عنه كثريون، كالسيوطي يف االتقان 44اجلعربي، حسن املدد ص  ( 2)

 121و 121، واملخلاليت يف القول الوجيز ص 1/211، والقسطالين يف لطائف االشارات 3/492واالحسان 

أن اجلعربي يقصد بالقيايس مشبه الفاصلة  أي ما : 39ي يف مقدمة حتقيق حسن املدد ص وغريهم، وبني بشري احلمري

 حيتمل العد لكنه ليس معدودا، وال يقصد الفواصل املختلف يف عدها.
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السلف ودونوا فيه كتبا نظام ونثرا ووضعوا فيه القواعد الكلية املستنبطة من أقوال 

 :(1) الناظمة بقولهالسلف حتى وصل إلينا، وإىل هذا يشري اإلمام الشاطبي يف

ألس وس  أأ رس مل ح  أس ا  أى ال أأ أأس  اظ  فل أأ ع  ه  فس الس سا أم  أأ  وان 

 

 

  ِ أب أأ ن  ا دس هس أو أأ أوهس أأ عس أ  ا  أي الفس وِ ن  أأ أل أأ أالا وس  لِ ضا ِأأ  رع ب

لقس  -4   .ينالل طس سا ا

ائري -5 لجز اهر ا  ط

ود  -6 الم محمد محم  .الس

ول: الق  أدلة هذا 

ل: ألو ا يل  لدل ديد حت عدم ثبوت النص عىل حتديد مجيع رؤوس اآلي يف السنة، وإنام ورد ا

 .(2)بعضها يف روايات، كام ورد ذكر عدد آي بعض السور باجلملة يف أحاديث أخرى

: اين ث ال يل  لدل ثبوت حصول االختالف يف العدد، وقياس االختالف يف العدد عىل اخلالف  ا

 .(1)للتيسري عىل األمة، والعدد ليس كذلك اءةريف أوجه القراءة بعيد  ألن تعدد أوجه الق

: الث ث ال يل  لدل ئل   ملا سيف العد، ومنه ما ورد عن األعم االجتهادصحة الرواية بحصول  ا

احتج لذلك  ]114البقرة :[  وما كان هلم أن يدخلوها إال خائفني: له تعاىلعن عدم عد قو

                                   
 .11والبيت يف ناظمة الزهر برقم  ،10عبد الرزاق موسى، مرشد اخلالن ص  ( 1)

من إشارات تلك األحاديث  ، وأجاب بعضهم عن هذا الدليل بأن التوقيف علم111ملخلاليت ، القول الوجيز ص ا ( 2)

 ال من عباراهتا.

 .21عبد الرزاق موسى، مرشد اخلالن ص  ( 1)



 علم عد اآلي تعريفه ومبادئه ومسائله.

  28 

ي فاً  بأهنا يف قراءته خ 
السورة يف الوزن، ولذا مل يعدها، ففي  ، وهي هبذا ختالف باقي فواصل(1)

 ات االجتهاد يف تعيني الفواصل.هذه الرواية إثب

: بع ا الر يل  لدل اعتامد علامء العدد باملشاكلة والتناسب يف العد والتك، بام يعني وجود  ا

الاالجتهاد يف هذا العلم،  ا ق هذ ي ويف  ب اط ش  :(2)ال

 ِ لس قِ  إنا ف أكس  ي ح   فس يا أال ِأ م  كا أف عس أهس دع ي  جس  ىرس ا 

 

 

أأ  خس دس لس أأى  تل  فس لس أأدِ دِ عا ال أأ ي ِأأأ   ينس بس حِ ول جا ى ال أ أأ  رأ

لس قِ فس   أ أأ ِ  ي أإ أأ س لس أى األ أأ جا  دل ر   ينِ لس صا ِ ا أاد  هس ت أأ  أما ه 

 

ِ الس دا إلِ   أل أأ أ ما ِه ِأأ طل ب أوِ  عِ با ال أ أأ أدا الصس وس  دِ را يف ال أ أأ  رِ أ

أوس   أأ أبس  نا مس أأ أ ما ه  دس عا أأ ألس عس  ل  كس أأ ِ وس  أما يِه أإ أأ أل مس ن  اأ

 

أأي    أألس   اذس حس ِأأ ما ه  أأ مِ ها الفس ب أأ ما ه  نا عس أأأدس صس جا ى الفس ِ أ  ر

أولس أس   ِأأ أرا أس  كس ئ أأ بس  اِب ب  أالس ال أأ أوس  ةِ غس أأ أ   ىأهس الن

 

أوس   أ أحس ن امس أ تل  رس ضس لس زِ نا ال أ أ أ أتا يس  ي أ ه  ل  ِ  أو جا الفس ب أ أ أأ ِ أ  ر

  :الث الث ل   القو

، واستدل له أن النبي (1)هـ(413-ت )ينر ال  اق  إن علم العدد كله اجتهادي، قاله أبو بكر الب   

هو و، (4)مل يبني عدد اآليات ومقاديرها، وبحصول االختالف يف اآليات صىل اهلل عليه وسلم

 رؤوسويله معارض بام ثبت يف كثري من األحاديث من تبيني مواضع العد قول بعيد، ودل

                                   
ي فًا قراءة شاذة رويت عن ا يبّ 119و  19الداين، البيان ص  ( 1)  (1/311البحر املحيط  يف حيان أيبكام عند  ، وقراءة خ 

: ، وسيأيت بياهنام قريبا، والورداملشاكلة والتناسبراد باألصلني: ( وامل11-11لشاطبي ناظمة الزهر األبيات رقم )ا ( 2)

 (.111و  119احلضور إىل املاء، والصدر الرجوع عنه، والنجر: األصل )عبد الفتاح القايض، بشري اليرس ص 

-11ين ألف كتابه للرد عىل الطاعنني يف القرآن واملشككني فيه، ويف صحة نقله، )مقدمة االنتصار القايلحظ أن الب ( 1)

( وأن كالمه عن مسألة عد اآلي جاء يف سياق الرد عىل شبه أثريت من قبل طاعنني يف القرآن، 32، ومقدمة املحقق 11

 وكأمه رأى يف هذا الرد ما يفحم اخلصم ويبطل دعواه، وبالتايل يكون انتصارا للقرآن.

 .220و  221الباقالين، االنتصار ص  ( 4)
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 .(1)اآلي، ولذا مل يعده كثري من العلامء قوال، ومل يشغلوا أنفسهم بإيراده وال برده

 اين ث ال و ل  ألو ل ا القو ين  ب ق  في و  :الت

ذلك بأن لاجته عدد من علامء العدد إىل حماولة التوفيق بني القولني األول والثاين، واستدلوا 

، (2)األخرالقول  ألصحابأحد القولني يصلح االستدالل به  أصحاببعض ما استدل به 

من عبارات يفهم منها قبوهلم كال القولني، أو نسبة القولني إىل إمام  األئمةوبام ورد عن بعض 

، فاجتهوا إىل (1)واحد، كالداين، والشاطبي، والسيوطي، واملخلاليت، وعبد الرزاق موسى

ذا ما أراده ن هأ اال من التجيح ورد أحدمها، ورأوفيق بني القولني والتقريب بينهام، بدالتو

 :(4)الشاطبي حني قال

أما  يس الس وس  أ أأ تل  ع  نس أقِ وال أ أأ ِ  فس ي أهِ ف أ أأ خا  ي ِ ا أالس ت أ أأ  ه  ف 

 

  ِ قِ ذس إ لس ا  أ أ أأ ِ  ي س ب أاأل أ أأ م  أا تس  ينِ لس صا ل   أ أ أأ أوي أ أأ ِ با تس سا  ير

 .(3)نص عدد من رشاح الناظمة عىل إرادته اجلمع بني القولني ثحي 

                                   
، أحد من سار عىل هذا القول وهو عبيد اهلل بن حممد الناقط حيث صنف كتابا 2/411ذكر السخاوي يف مجال القراء  ( 1)

اعتمد فيه عىل قياس رؤوس اآلي، فام رآه موافقا للقياس عده، وما كان خالف ذلك تركه، وقد ال يكون الناقط بفعله 

 هذا متبعا للباقالين إنام فعل أمرا ابتدعه وظنه صوابا.

 املوري عن األعم  عىل التوقيف، وعىل االجتهاد.مثل: االستدالل باألثر  ( 2)

يف  140من كالمه يف صفحة  111، ويقارن كالم املخلاليت يف صفحة 111عبد الفتاح القايض، بشري اليرس ص  ( 1)

يف مرشد  10يف املحرر الوجيز مع كالمه يف الصفحة  21القول الوجيز، يقارن كالم عبد الرزاق موسى يف صفحة 

 اخلالن.

 ، ويف بعض رواياته: وما يمنع.11الشاطبي، ناظمة الزهر، البيت رقم  (4)

، ورد بشري احلمريي يف مقدمة 111و 113، وعبد الفتاح القايض، بشري اليرس ص 111املخلاليت، القول الوجيز ص  ( 3)

 ي.يف عد اآل عىل هذا الفهم لكالم الشاطبي مبينا أن الشاطبي كان يرى القول بالتوفيق 44حتقيق حسن املدد ص 
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 واخلالصة أن هذا العلم بعضه ثبت": جتاه عبد الفتاح القايض حيث قالوممن اجته هذا اال

 راجعا إىل رد اجلزئيات التي االجتهادبالنص وهو املعظم، وبعضه باالجتهاد، ولكن ملا كان 

، وهو اجتاه (1)": إنه نقيل، واهلل أعلم بالصوابإىل ما نص عليه منها صح أن يقال ينص عليها

 .جيهو

اجح: الر ل   القو

لوضوح أدلته، ولكونه قول  وأنه توقيفي  الذي يتجح واهلل أعلم هو القول األول،

    اجلمهور من العلامء.
 

* * * 

 

                                   
 .21، ينظر : عبد الرزاق موسى، مرشد اخلالن ص 09عبد الفتاح القايض، بشري اليرس ص  ( 1)
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مصدر علم عد اآلي

اجتهادي 

قال به الباقالني وهو قول بعيد 
ير ودليله معارض بما ثبت في كث

من األحاديث

:دليله

أن النبي لم يبين عدد اآليات، بدليل 
حصول االختالف فيه

معظمه توقيفي وبعضه اجتهادي

الشاطبي، والجعبري، والقسطالني، وطاهر 
الجزائري وعبد الرزاق موسى والسالم محمد 

.محمود، وغيرهم

:من ادلته

رؤوسجميعاآلياتتحديدعنالنصثبوتعدم-1
.السنةفياآلي

.العددفياالختالفحصولثبوت-2

.العددفياالجتهادبحصولالروايةصحة-3

لعدافيوالتناسببالمشاكلةالعددعلماءاعتماد-4
.والترك

توقيفي

العربي،وابنوالزمخشري،الداني،عمروأبو
والسيوطي،الموصلي،وشعلةوالسخاوي،
وغيرهموالحجدادوالمخلالتي،

:من ادلته

ت النص في أحاديث على تحديد اآليات وتحديد أعداد آيا-1
بعض السور،  أو النص على آية محددة

.وجود كلمات مشابهة لرؤوس اآلي لم تعد من رؤوس اآلي-2

.وجود كلمات عدت رأس آية مع عدم إنقطاع الكالم عندها-3

.وراالختالف في عد الحروف المقطة في فواتح بعض الس-4

.مجيئ اآلية على كلمة واحدة في بعض السورة دون بعض-5

.وجود آيات طوال في سور قصار والعكس-6

تعلق بعض أوجه القراءات برؤوس اآلي-7
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  موضوعات علم العد: الرابعالمطلب. 

لعد ا ات علم  وع وض  :م

 .ديناملكي وامل •

 .عدد آيات السورة إمجاال •

 .عدد حروف السورة وكلامهتا •

 .التعريفات •

 .مشبه الفاصلة املعدود واملتوك •

 .ذكر أجزاء القرآن •

 .نظائر السورة يف عدد آياهتا •

 .ذكر األمصار املنسوب إليها علامء العدد •

 .قاعدة الفواصل •

 .ذكر انفراد أحد املذاهب •
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 .اآلثار الواردة يف عد اآلي •

 .طرق التعرف عىل رأس اآلية وأسباب حصول االختالف فيها •

 .رؤوس اآلي املختلف فيها •

 .رؤوس اآلي املتفق عليها أو املعدودة يف أحد املذاهب •

 
* * * 
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موضوعات 
علم العدد

المكي والمدني
عدد آيات 

السورة إجماال

عدد حروف 
السورة 
وكلماتها

التعريفات

ة مشبه الفاصل
المعدود 
والمتروك

ذكر أجزاء 
القرآن

نظائر السورة 
ذكر األمصار في عدد آياتها

المنسوب إليها
علماء العدد

قاعدة الفواصل

ذكر انفراد أحد 
المذاهب

اآلثار الواردة 
في عد اآلي

طرق التعرف 
على رأس اآلية 
وأسباب حصول
االختالف فيها

رؤوس اآلي 
المختلف فيها

رؤوس اآلي 
و المتفق عليها أ
المعدودة في 
أحد المذاهب
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 القرآنية   اآليات   عدد   معرفة   فوائد  ث: لالمبحث الثا. 

 
ة: ير ئد كث ا فو ات  اآلي دد  فة ع  لمعر

اآلي. ؤوس  ر ى  ل وقف ع ال نلة يف  س ال اع  إتب ى:  ل ألو ا ة  ئد ا لف  ا

 موافق للسنة، آليحيث نص كثري من العلامء عىل أن قصد الوقف عىل رؤوس ا •

الوقف دائام عىل رؤوس اآلي  كان يتعمد صىل اهلل عليه وسلموجزموا بأن النبي 

ِمۡسِب } قراءته ع  ط  ق  ي   كان رسول اهلل": حديث أم سلمة ريض اهلل عنها قالتواستدلوا ب
ِ ٱ ِ  ۡلَۡمدُ ٱ ١ لرَِّحيمِ ٱ لرَِّنَٰمۡحٱ ّللَّ ِ رَب   .[8-1ة:{ ]سورة الفاحت٢ لَۡعَٰلَِمنيَ ٱّلِلَّ

ِ ٱِمۡسِب } : يقطع قراءته آية آيةويف رواية ِ  ۡلَۡمدُ ٱ}ثم يقف،  ١ لرَِّحيمِ ٱ لرَِّنَٰمۡحٱ ّللَّ ِ رَب  ّلِلَّ
  .(1)"اا حرفً : ثم نعتت قراءته فإذا مفرسة حرفً ، ويف روايةثم يقف {٢ لَۡعَٰلَِمنيَ ٱ

ل ا أو  مة  لل تع لم ا و  أ ة  ء و لمقر ات ا اآلي دد  فة ع : معر ية ن ا لث ا ة  ئد ا لف به ا ود  وع لم ا ألجر  ا يل  ن ل غة  لل مب

بلغة: الم و  تعلمة أ و الم وءة أ المقر ات  اآلي دد  بع تعلق  الم ألجر  ا ن  يي ب رد يف ت ا و ومم ى ذلك،   عل

 ن  م   "قال:  صىل اهلل عليه وسلمأن رسول اهلل  عن أيب مالك األشجعي عن أبيه  -

  ن  مر  ل م آيةً ع  
 .(2)"يت  لر ا ت  ا م  واهب  ث   ه  ل   ان  ك   ل  ج  و   ز  ع   اهللر تابر كر

                                   
، 4/11(، 4113، وأبو داود برقم )44/211(، 21113وبرقم ) 44/214(، 21121رواه أمحد يف املسند رقم ) ( 1)

 .2/212(، 2919، واحلاكم يف املستدرك برقم )1/111(، 2920والتمذي برقم )

حديثه  أن أبا سهل القطان أخرجه يف ، وذكر3/323(، 1331أورده األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم ) ( 2)

 ."سناده جيد عزيز رجاله ثقات": وقال بعد خترجيه ،عن شيوخه
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 ين  وا ع  غ  ل  ب  ": قال صىل اهلل عليه وسلمأن النبي  وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص -

 .(1)"ةً و آي  ل  و  

  ب  ت  ك   آيات مل ي  رش  ع  بر  ام  ق   ن  م  ": صىل اهلل عليه وسلم: قال رسول اهلل وعنه قال -
ن مر

 بر  ام  ق   ن  م  ، و  لني  افر الغ  
 ك   ةٍ آي   ئةر مر

  ب  تر
 ك   ةٍ آي   لفر أ  بر  ام  ق   ن  م  ، و  ني  تر انر الق   ن  مر

  ب  تر
 ن  مر

 ن  ق  ـم  ال
 .(2)"ينرر طر

 : ثة ال الث ة  ائد اعالف الة. إتب الص اآليات يف  ن  ة عدد م اء نة يف قر س  ال

 ، ومن ذلك:يف الصالة صىل اهلل عليه وسلمفقد ورد يف عدد من األحاديث تبيني مقدار قراءته 

هر يف الظ صىل اهلل عليه وسلمقيام رسول اهلل حزرنا "قال:  عن أيب سعيد اخلدري ما ورد 

 تنزيل (1)املقيامه يف الركعتني األوليني من الظهر قدر ثالثني آية، قدر  والعرص فحزرنا

السجدة، وحزرنا قيامه يف األخريني عىل النصف من ذلك، وحزرنا قيامه يف األوليني من 

ف من النص األخريني من العرص عىلالعرص عىل قدر األخريني من الظهر، وحزرنا قيامه يف 

 .(1)”ذلك

ن  اآلي م رؤوس  حديد  ى على ت بن فة ما ي : معر بعة الرا ة  ائد امالف ك ات. أح اء  القر

                                   
 .1/131والدارمي  3/1201(، 3204رواه البخاري يف باب ما ذكر عن بني إرسائيل برقم ) ( 1)

( 1144برقم ) 2/111(، وابن خزيمة يف صحيحه 1391اه أبو داود يف كتاب الصالة، باب حتزيب القرآن، برقم )رو ( 2)

( وقال حمققه: إسناده حسن، وأورده األلباين يف سلسلة األحاديث 2102، برقم )1/311وابن حبان يف صحيحه 

 (.142الصحيحة برقم )

 .(412يف الظهر والعرص، برقم )رواه مسلم يف كتاب الصالة، باب القراءة  ( 1)
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 اختالف وذلك ملا ورد يف كتب القراءات منتعد هذه الفائدة من أهم فوائد معرفة عد اآلي، 

إلمالة، ائدة ترد  يف باب ااملسائل املتعلقة هبذه الف وأوضححكم قراءة اللفظ إن كان رأس آية، 

ا عن نافع وأبا عمرو البرصي خيصان ألفاظا من رؤوس اآلي بالتقليل أو حيث إن ورًش 

ة، اماإلمالة، وذلك من السور اإلحدى عرش التي متال رؤوس آهيا: طه، النجم، املعارج، القي

 .(1)العلق ، الليل، الضحى،الشمس النازعات، عبس، األعىل،

بخالف عنه، ومن أصول قراءة أيب عمرو تقليل  (2)رش تقليل ذوات الياءفمن أصول رواية و

فإن وقعت ذات الياء رأس آية يف السورة فإهنام يقلالهنا ، (1)ما كان عىل وزن فعىل مثلثة الفاء

 وجها واحدا عنهام، فيختلف حكم قراءة الكلمة لكوهنا رأس آية.

معدود للبرصي والكويف  ]30نازعات: ال [ فأما من طغىومن األمثلة أن قوله تعاىل: 

قرأ بالفتح رأس آية، وي اقرأ بالتقليل أليب عمرو ألهنتوغري معدود للمدين واملكي، ف والشامي،

 .(4)رأس آية ليس وبالتقليل لورش ألنه عنده
 

                                   
اظ التي لفاألىض، العىل، يوحى، الذكرى( أما مثل ألفاظ )خيشى، لت ال هلايامل من رؤوس آي هذه السور ما كان قاب ( 1)

ال مدخل لإلمالة فيها فال يتعلق احلكم هبا مثل )غرقًا، غشيهم، كاشفة، وألنعامكم( وينظر تفصيل ذلك يف كتب 

 القراءات.

وات الياء: هي االلفات املنقلبة عن ياء نحو )فتى، موالكم، واستسقة( أو املردودة إليها وهي ألف التأنيث املقصورة ذ ( 2)

: )ضحى، أصلها الياء وال ترد إليها، نحو نحو )قربى، دعوى، وإحدامها، واأليامى، فرادى(، أو املرسومة هبا وليس

 .ودحاها(

 نحو حييى وموسى وعيسى. ( 1)

 .242، وأمحد القضاة وآخرون، مقدمات يف علم القراءات ص 2/910الفتاح القايض، البدور الزاهرة  عبد ( 4)
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 : سة ام الخ ة  ائد ن ذلك:الف وم آن  وم القر بعل تعلقة  ائل الم المس بعض  فة   معر

 : ا نمنه ر المعجز م القد حديد  كريم ت ال آن  ، حيث نص العديد من العلامء عىل القر

 تامة املعنى أو بثالث-ال تقل عن قدر أقرص سورة –أن اإلعجاز يقع بيية طويلة 

 .(1)قصار تم فيهن املعنى

      : ا خومنه و نس الم اسخ و الن حديد  ، حيث يرد يف الروايات النص عىل نسخ آية أو (2)ت

 آيات، مما يقتيض معرفتها ومتييزها.

     : حديد ومنها لات نزو ال بب  زلة يف س نا ات ال ، كام يف الرواية عن عائشة ريض اهلل آلي

إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم : فأنزل اهلل تعاىل"عنها يف حادثة اإلفك قالت، 

 .(1)"ا لعرش آيات كلها ال حتسبوه

ا ائل  س الم ن  بعض م فة  ادسة: معر الس ة  ائد لفقالف ام ا ك ألح دد من ا بع يةلمتعلقة   :ه

: ا جهل الفاحتة يأيت بدهلا يف الصالة، بسبع آيات عند الشافعية، وعند احلنفية من أن  منه

جيزئ عن الفاحتة قراءة آية يف قول، ويف قول آخر قراءة ثالث آيات قصار أو آية طويلة 

                                   
 .1/320، والسيوطي ، االتقان 09، واهلذيل، كتاب العدد ص 214الباقالين، إعجاز القرآن ص  ( 1)

 .01اهلذيل كتاب العدد ص ( 2)

كتاب التوبة، باب يف حديث  (، ومسلم يف4011برقم ) تموهلوال إذ سمعرواه البخاري يف كتاب التفسري، باب  ( 1)

 (.2441اإلفك، برقم )
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 .(1)تعدهلا، وعند احلنابلة جيزئ قراءة آية بدل السورة ويستحب أن تكون طويلة

: ا  .(2)ائض خطبة اجلمعة قراءة آية كاملة يف إحدى اخلطبتنيأن من فر ومنه

ا: معرفة ما جيزئ قراءته بعد الفاحتة يف الصالة، حيث نص عدد من العلامء عىل  ومنه

تعيني قراءة آية واحدة برشط أن تكون طويلة، ومنهم من قال: سورة قصرية قدرها 

 .(1)ثالث آيات
* * * 

 

 

                                   
/ 1، والسيوطي، االتقان 1/211، والبيجوري، حاشية عىل رشح متن أيب شجاع 14اجلعربي، حسن املدد ص  ( 1)

، 191و 192و  111ص  رمحن، وأمحد سامل ملحم، فيض ال141و  1/112، والزحييل، الفقه االسالمي وأدلته 321

 .24وعبد الفتاح القايض، نفائس البيان ص 

 .1/321، والسيوطي، االتقان 1/419، والبيجوري، احلاشية 4/111النووي، املجموع  ( 2)

 .24عبد الفتاح القايض، نفائس البيان ص  ( 1)
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رآنية
ت الق

آليا
عدد ا

رفة 
فوائد مع

إتباع السنة في الوقف على رؤوس 
اآلي

معرفة الممال من األلفاظ ألنه من 
رؤوس اآلي

ة معرفة اآليات المقروءة أو المتعلَّم
أو المبلَّغة لنيل األجر الموعود به

على ذلك

اتباع السنة في قراءة عدد من 
اآليات في الصالة

فوائد متعلقة بعلوم القرآن

تحديد القدر المعجز من القرآن

تحديد الناسخ والمنسوخ

تحديد اآليات النازلة في سبب 
النزول

فوائد متعلقة باألحكام الفقهية

معرفة ما يجزئ قراءته في الصالة 
بعد الفاتحة

معرفة ما يجزئ قراءته بدال من 
الفاتحة لمن جهلها

معرفة ما يجب قراءته في إحدى 
خطبتي الجمعة
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 الفاصلة وتنبيهات لىالمبحث الرابع: طرق التعرف ع. 

 المطلب األول: طرق التعرف على الفاصلة. 

ال التطرق  ى  يعرف عل ه بعة  أر اصلة  اق عىل عد تفالاملساواة، واملشاكلة، ومتام املعنى، وا :ف

ا:نظائرها،  نه ا بي يما يلي  ف  و

اَل  و ة :أ ا او  .المس

 بني املساواة التناسبا أو مقاربتها هلا، ومن أي مساواة اآلية ملا قبلها وما بعدها طوال وقرًص 

لطوال آياهتا ا ا، فإن السور القصار آياهتا قصرية يف الغالب، والسوراآلية والسورة طوال وقرًص 

ي طويلة يف الغالب، اطب ش ال ال   :ق

أى أ أأ لس عس أَة  أ أأ ِي ف ا خس آلي  وس  ا ؤ  ر  تا  أ أ أأ سس يا لس  وس

 

 

  ِ أر أ أأ أا سم ِب األ أ أ أأ ال غس أي  ِأأ ف م   تس أ أأ ها ا يس أس أ أأ بِه أِي  ِأأ ك  ذس

أ  أأ أي ال ِأأ ف إاِلل  أنل  أأ ا ه  أ أأ مس اوس أ أ أأ هس ال  ِل طِوس ا وس طع  أ

 

رِ   أأدا قس أأى  لس عس ر   ا أأ ى الِقصس أأرس صا ِر الق  أأو ِأأي الس  ف  وس

 ثلة عىل ترك العد لعدم وجود املساواة يف اآليات: اإلمجاع عىل عدم عد قوله تعاىل:ماأل ومن 

أفغري دين اهلل يبغون [ وقوله13: ]آل عمران: أفحكم اجلاهلية يبغون  :[ 11]املائدة

]األعراف  فدالمها بغرور :[ وقوله41]األنعام : ستجيب الذين يسمعونإنام ي: وقوله

[ لعدم مساواهتا يف الطول لآليات التي 34: ]األنفال إن أولياؤه إال املتقون: [ وقوله22:

 ثم نظرمن آيات السور الطوال التي يغلب عىل آياهتا الطول، واإلمجاع عىل عد  يحوهلا، وه

 :لسورة وقرص آياهتا.[ لقرص ا21]املدثر 
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املساواة بني اآليات، ومن أمثلته: اإلمجاع عىل ووقع يف مواضع من رؤوس اآلي عدم حتقق 

[ آية 31]املدثر  وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة ...ذكرى للبرش: عد قوله تعاىل

 .(1)، وهي يف إحدى السور القصارواحدة، وهي بقدر نحو مخس عرشة آية مما قبلها وبعدها

يَ  ن ا اكلة :اث ش  .الم

ال، تعني املوافقة واملشاهبة واملامثلة واملضاهاة ا الل ح ى ث العد عل تب علم  ق يف ك ت وتطل

ي: ه ر  و و ص  أ

اصلة -1 الف نة يف  ز وا ، ويقصد هبا املساواة يف وزن الكلمة وبنيتها  أي أن تكون الم

يطلق عليه واألخرى املحيطة هبا،  الفاصلة مشاهبة يف الوزن واملبنى أللفاظ الفواصل

 التناسب.

تُهُ ٱوَ } :وقد تكون املوازنة بالتطابق يف الوزن أو بالتقارب فيه، ومن أمثلة التطابق
َ
 ۥۡمَرأ

َسدِۢ  ٤ ۡلََطبِ ٱََحَّالََة  ِن مَّ  .[5-4{ ]سورة املسد:5ِِف ِجيِدَها َحبۡٞل م 
م  اأ هل  } :: ف ع ل، ومن أمثلة التقاربالفاصلتان وزهنام واحد وهو فهاتان ر  ٱ ك  اث  َٰ  1لت ك  َحَّتَّ

ل، : التفاعوىل وزهناألاالفاصلتان متقاربتان، ف هاتان، [8-1{ ]سورة التكاثر:8 لَۡمَقابِرَ ٱُزۡرُتُم 

 والثانية وزهنا املفاعل.

                                   
د هذا ور طوال، وقديمكن جعل ضابط الطول والقرص يف السور أن تكون سور املنفصل من القصار وما عداها من ال  (1)

أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت املئني مكان اإلنجيل، "صىل اهلل عليه وسلم:  التقسيم للسور يف قوله

، وقال حمققه: إسناده 21/111(، 11912رواه أمحد يف املسند برقم )". وأعطيت املثاين مكان الزبور، وفضلت باملفصل

، والطربي يف عدة مواضع، وقد اختلف يف حتديد بداية املفصل، وأشهر األقوال أنه 1/211حسن، والطرباين يف الكبري 

 (.311-1/290يبدأ من سورة ق )السيوطي، اإلتقان 



 علم عد اآلي تعريفه ومبادئه ومسائله.

  41 

ۡو نُۡذًرا } وقد ال تكون املوازنة موجودة بني رؤوس اآلي، ومن أمثلته:
َ
إِنََّما  ٦ُعۡذًرا أ

َٰقِٞع  َما ءُ ٱِإَوَذا  ٨ُطِمَسۡت  نلُُّجومُ ٱفَإَِذا  ٧تُوَعُدوَن لََو فوزن  ،[9-6{ ]سورة املرسالت:٩فُرَِجۡت  لسَّ

 الفاصلة األوىل ف عالً، ووزن الثانية لفاعل، ووزن الثالثة ف علت وهي أوزان متباعدة.

أو حرف  -2 بله حرف مد  ن ق ك ا لم ي إذ صلة  ا الف ن  ير م ألخ ا لحرف  ا بهة يف  شا الم

سمان: و ق وه ن،  ي  ل

ل ألو  لفواصل، ومنهاأن يكون احلرف األخري حرف مد، وقد وقع يف كثري من ا :ا

والكهف ومريم وطه والفرقان، حيث أن معظم  واإلرساءالنساء  فواصل سورة

رؤوس آهيا مبنية عىل األلف نحو )رقيبا، سديدا، مقيتا، حسيبا، جرزا، عجبا، إمرا، 

 ، افتى، أبدا، أمدا(جثيا، صبيا، نبيا، رئيا، موسى، خيشى، العىل، اهلدى

: اين لقمر ا فواصل سورة أمثلتها غري حرف مد، ومن األخري حرفً  احلرف   أن يكون   الث

 لمصىل اهلل عليه وس عىل حرف الراء، وفواصل سورة حممدوالعرص والقدر وفواصلها 

مبنية يف معظمها عىل حرف امليم، وفواصل سورة اإلخالص مبنية عىل حرف الدال، 

 اهلمزة مبنية عىل اهلاء.وفواصل سورة 

3- : ين أو حرف ل ا كان حرف مد  إذ صلة و ا الف ير من  ألخ ا بل  لحرف ق بهة يف ا شا  الم

وقد وقع يف كثري من الفواصل، كام يف سورة الفاحتة والبقرة وآل عمران واألعراف  

ويوسف وقري  واملاعون، نحو )العاملني، عظيم، قدير، قريب، السبيل، األسباب، 

 .(صيف، النار، نارصين، األبرار، ساجدين، زعيم، تصفون، جاهلونيعملون، قري ، ال

ه ائر نظ اق على عد  التف ا ثًا:  ال  .اث
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املقصود بنظائرها األلفاظ املشاهبة هلا يف السورة نفسها أو يف غريها من السور، ومن أمثلة  

 التعرف عىل الفاصلة: يفهذه الطريقة 

ه يف املوضعني، ومن حجة من عدها اختلف يف عد 49و  1يف آل عمران إرسائيللفظ 

، 23: ، والسجدة190، و19و 22و 10: ، والشعراء134، 111يف األعراف:  عد نظريمها

موضعان، ويف  93، ومن حجة من مل يعدمها عدم عد نظريمها يف آل عمران 19والزخرف 

 .131: عرافاأل

بعَ  ا ىر المعن ام  : تم  .ا

ا يكون الكالم بام بعده يف الفاصلة، وأكثر م يقصد به أن يتم املعنى ويكمل وينقطع اتصال 

 احلكم. انقطاع املعنى يف فواصل اآليات الواقعة يف هناية املوضوع أو القصة أو

[ 1: ]البقرة وأوالئك هم املفلحونومن أمثلة الفواصل التي تم هبا املعنى: قوله تعاىل: 

 عن الكافرين. ، وبدأ احلديث بعدهاحيث انتهى الكالم هبا عن صفاة املتقني

ويف املقابل يوجد عدد من اآليات عدم متام املعنى، وتعلق املعنى بام بعده، ومن أمثلته يف 

فويل ]النبأ[ و  (2( عن النبأ العظيم)1عم يتساءلون )رؤوس اآلي املتفق عىل عدها: 

 .]املاعون[ (1( الذين هم عن صالهتم ساهون)4للمصلني )

 كلها يف آية واحدة، وقد يوجد معظمها أو بعضها،  آليةتمع طرق معرفة رأس اوقد جت

   إهنام من عبادنا املؤمننيوقد ال يوجد أي منها، ومن أمثلة ما اجتمعت فيه كلها قوله تعاىل: 

 :ومتشاكلة معهام إذ قبلها  [ فهي مساوية لطرفيها  أي ما قبلها وبعدها،122]الصافات
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( 121املحسنني)  وبعدها(123املرسلني) وموافقة يف الزنة والبنية ملا قبلها، وقريبة مما

 بعدها، ومتفق عىل عد نظائرها يف السورة، وتم هبا املعنى إذ بعدها بدء قصة جديدة.

[ عند 14]الزمر:  قل اهلل أعبد خملصا له ديني: لة ما فقدت فيه كلها، قوله تعاىلومن أمث

 طرفيها، وإن كانت مقاربة ملا قبلها ولكنهافليست مساوية ل-وهو الكويف –من يعده رأس آية 

ة ، وليست مشاهباملبنيوبعدها  عظيمأقرص مما بعدها، وليست مشاكلة لطرفيها فقبلها 

، 114هلام يف الوزن، ومل يتم هبا املعنى إذ ما بعدها معطوف عليها، ومل يعد نظريها يف يونس: 

ا هلا عىل قراءة من حيذف الياء وهو أكثر يف آخر سورة الكافرون، فليس نظريً  دينأما لفظ 

 .(1)ا وهو يعقوب ووقفً القراء، وهو نظري هلا عند من يثبت الياء الزائدة فيه وصاًل 

* * * 

 

 

                                   
 .116القباقيب، إيضاح الرموز ص  ( 1)
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طرق التعرف على الفاصلة

تمام المعنى
االتفاق على عد 

نظائرها
المشاكلة

في وزن الكلمة

في الحرف 
األخير من الكلمة

في الحرف قبل 
األخير من الكلمة

المساواة
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 تنبيهات في علم عد اآليالمطلب الثاني : 

ب تن ليال و األ التجيح يف املواضع التي ورد فيها أكثر من قول، حيث ورد يف  حول مسألة :ه 

عدد نسبة اخلالف يف العد إىل أحد املذاهب أو أحد األمصار يف بعض املواضع، ويف كتب ال

ذه ه فمن املناسب أال تتككثري من كتب العدد االقتصار عىل ذكر اخلالف دون التجيح، 

املواضع دون ترجيح، ملا يف ذلك من إشكال حيث سيتدد دارس هذا العلم يف هذه املواضع، 

كه، وبعد النظر يف هذه املواضع وطبيعة اخلالف املنقول فيها، واملرجحات العد أو تر بني إثبات

ألسسالتي يمكن االعتامد عليها، فإن التجيح يف هذه املسألة  وفق ا ون  يك ال س ألقو ا ين   ب

ية: ال  الت

ول أل  ترجيح قول عىل آخر. نص علامء العدد عىل :المرجح ا

اين الث  ناساالستئتقدمني من علامء العدد، مع تقديم القول الذي قال به أكثر امل :المرجح 

 .بأقوال املتأخرين منهم

الث ث ال  تقديم القول املوافق لعدد آيات السورة اإلمجايل، حال إمكان ذلك. :المرجح 

وعة طببام عليه العمل يف املصاحف امل يستأنسد األخذ هبذه املرجحات أو بعضها وبع

 ها جلان علمية من املتخصصني.بالروايات املتعددة، خاصة املصاحف التي راجعت

ن: ي سم ى ق إل اضع  المو هذه  ل يف  نقو الم الف  لخ ن تقسيم ا ك  ويم

ل ألو لقسم ا املواضع التي يظهر فيها ترجيح العد أو التك: وذلك من خالل نص علامء  :ا

أو لترصيح العلامء بضعف أحد القولني فيه،  ور رجحان القول لكثرة من قال به،العدد، أو ظه

 قسم:ومثال هذا ال
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[ 190]لبقرة:  يل األلبابويا أ: عن الشامي أنه ال يعد قوله تعاىلروي ما  -1

موافقة ملن ال يعده ومها املدين األول واملكي، وبعد النظر والتمحيص يف األقوال 

 نقله مجهوروالنقول يتبني عدم صحة هذه الرواية عن الشامي، وأن الصحيح عنه ما 

 وضع آية.العلامء وهو عد هذا امل

[، ذكره عنه العامين، 212]البقرة:  وال شهيدروي عن املكي أنه يعد  -2

وال  :نبهوا عىل ضعفه، فقال الداينوواملالكي، ولكن باقي علامء العدد الذين ذكروه 

 ، وقال الشاطبي:”: إن املكي يعدها، وليس بصحيحقيل شهيد

أى أأ ضس مس ا  أ أأ م كس ه  وس ءس ا أ أأ جس يد   أِه أأ شس أض   أأ عا بس  وس

 

 

با   ِاإل ب أدل وس أ أ أأ عس أرِيا فس أ أ أأ جا ه يس ير  أ أ أ أأ س  فا اِم تس أ أ أ أأ  هس

ولي:  المت ل  ا  وق

يد أِه أ أ أأ شس الس  أي وس أ أ ِأ ك مس أى ال أ أ أ إِل أنا  أ أ أ مس  وس

 

 

يد  أِع أ أ أ أ أأ سس ا  أ أ أ أ أ أأ ه يس أو أ أ أ أ أأ ط  لل غس ه   ا أزس أ أ أ أ أأ  عس

  

يت ب ال ى  ن إىل املكي غلطه العلامء، فهذه نصوص  وال شهيدأن من نسب عد  :ومع

وال متوافرة عىل ضعف اخلالف يف هذا العد، وتبني أن الراجح عن املكي عدم عد 

 .هيدش

: اين ث ال سم  املواضع التي خيفى فيها ترجيح العد أو التك، حيث ينقل معظم علامء العدد  الق

 اخلالف فيها بال ترجيح، واخلالف يف بعض هذه املواضع يف الرواية، وهذه املواضع هي:

1- املسلمني  :أقوال علامء العدد يف هذا املوضع، فذكر  اختلفت[، 01]احلج

 ابنلفظ معدود للمكي باتفاق منه، كاملالكي، والداين، وكثري منهم أن هذا ال

الكايف، والسخاوي، واجلعربي، وتبعهم متأخرون كاملتويل، وعبد الفتاح القايض،  عبد



 علم عد اآلي تعريفه ومبادئه ومسائله.

  41 

 وعبد الرزاق موسى، وذكر آخرون أنه معدود للمكي باختالف منه  كالعامين،

 ن  و  اج  اجلوزي، والس   ابنوالشاطبي، وواهلذيل، 
يب، وشعلة، وتبعهم من ندراواأل   ،يدر

احلداد، وعبد الفتاح القايض، وعبد و اليت، وطاهر اجلزائري،ل  خ  ـم  : الاملتأخرين

 الرزاق موسى.

ي، ك للم آية  أس  ر ظ  للف ا اجح عد  الر  الكثرة من قال به من العلامء املتقدمني، وألن كثريً  و

آليات املنقول هذا الفظ يوافق إمجايل عدد ا ذكر له اخلالف رجح العد، وألن عد ممن

عند مجاعة من علامء العدد، ويستأنس له بام عليه العمل يف  00عن املكي للسورة وهو 

 كثري وامللتزم فيه بالعد وفق املذهب املكي. ابناملصحف املطبوع بقراءة 

املسلمني  :[، عن املكي، يعد01]احلج. 

واحلق أقول [عن 14: ص ،]يعد.ال، البرصي 

قريبا  :[، عن املكي، يعد41]النبأ. 

فعقروها  :[، عن املدين األول: يعد وعن املكي ال يعد14]الشمس. 

األلباب  :[، عن الشامي يعد190]البقرة. 

وال شهيد  :[، عن املكي: ال يعد212]البقرة.  

من طني  :ال يعداملدين األول[، عن 2]األنعام :. 

عاهدتم من املرشكني  :يعد[، عن البرصي1]التوبة :. 

بريئ من املرشكني [عن البرصي: ال يعد3: التوبة ،]. 

سيغلبون  :[، عن املكي: يعد3]الروم. 

ترشكون  :[، عن الشامي: يعد03]غافر. 
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عن كثري  :[، عن البرصي: يعد31]الشورى. 

كاألعالم  :[، عن البرصي: ال يعد32]الشورى. 

أحد  :[، عن املكي: يعد22]اجلن. 

عون رسوالإىل فر  :[، عن املكي: يعد11]املزمل. 

مما حتبون  :يعد[92]آل عمران :.  

مقام ابراهيم  :ال يعد :[90]آل عمران. 

ليقولون  :يعد[110]الصافات :. 

قد جاءنا نذير [9: امللك]يعد :. 

تذهبون  :[،: يعد21]التكوير. 

 
* * * 
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المواضع المختلف في عدها ضمن أحد مذاهب العدد

المواضع المختلف فيها بين شيبة وأبي جعفر
في العدد المدني الثاني

مما تحبون[92: آل عمران]، : ،يعد

مقام ابراهيم[97: آل عمران]،: ،ال يعد

ليقولون[167: الصافات]، : ،يعد

قد جاءنا نذير[ 9: الملك]، : ،يعد

تذهبون[26: التكوير]، : ،يعد

المواضع التي يظهر فيها 
الترجيح

األلباب[197:البقرة]،يعد،الشاميعن

شهيدوال[282:البقرة]،يعد،ال:المكيعن

طينمن[2:األنعام]،يعد،ال:األولالمدنيعن

المشركينمنعاهدتم[1:التوبة]،يعد،:البصريعن

المشركينمنبريئ[3:التوبة]،يعد،ال:البصريعن

سيغلبون[3:الروم]،يعد،:المكيعن

تشركون[73:غافر]،يعد،:الشاميعن

كثيرعن[30:الشورى]،يعد،:البصريعن

كاألعالم[32:الشورى]،يعد،ال:البصريعن

أحد[22:الجن]،يعد،:المكيعن

رسوالفرعونإلى[15:المزمل]،يعد،:المكيعن

المواضع التي يخفى فيها 
الترجيح

المسلمين[78: الحج] ،عن المكي ،
يعد

والحق أقول[84: ص] عن ،
البصري، اليعد 

قريبا[40: النبأ]عن المكي، يعد ،

فعقروها[14: الشمس] عن المدني ،
يعد وعن المكي ال يعد: األول
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اين: ث ال يه  ب تن ن فيهام حرف مد، سواء أكان حرف املد آخر الكلمة إذا ورد يف اآلية كلمتا ال

 أم قبل آخرها، متتابعتان أو مفصول بينهام باملفعول، تصلح كل منهام أن تكون رأس

الم الك انقطاعألن جعل األوىل رأس اآلية يؤدي إىل   آية، فإن املتأخرة هي رأس اآلية

 واهلل عليم حكيمىل: وعدم متام املعنى، أو عدم املساواة. ومن أمثلته قوله تعا

 :وقوله[ 21]النساء: ال تظلمون وال تظلمون  :[  وقوله:209]البقرة   فأما من

ثم [  وقوله: 41]النجم :  وأنه هو أغنى وأقنى :وقوله[  1]الليل :  أعطى واتقى

 ال يعقلون شيئا وال[ ومثال الفصل بينهام باملفعول قوله تعاىل: 1]النجم:  دنا فتدىل

 [.101]البقرة:  هيتدون

 فإن مل يكن يف الكلمتني حرف مد، فيجوز إجراء القاعدة عليها، كام يف قوله تعاىل:

واهلل يعلم متقلبكم ومثواكم  :[، كام جيوز عدم إجرائها، كام يف قوله تعاىل: 19]حممد

مل يلد ومل يولد [حيث اختلف فيه علامء العدد.3: اإلخالص ] 

ي: ب اط الش ل  ا  ق

ه         وس  أر  أأ ِي ظ نس أِه  أ ِي ف دع  مس أ أ أ فس ال أرا أ حس أدس  أ عا بس ا  أ أ  مس

 

 

  ِ أر أأ سا ع  الس  أ ِأأ ب أر   أأ ي سِخ أو األ أأ ها فس أةل  أأ مس ِلا ك أى  أأ ل  عس

أأه  ِم جا ِنس ب أأى  نس قا أس ِل  أأ ي لل ِأأي ال ف أأى  قس اتل ا وس أأ م  كس

 

رِ   زا جس ال أ ِأأ ب ل   أ أأ ِص فا ِل يس و ع  فا مس أ أ أأ و ال ذ  ى وس لل أدس أأ  تس

 ا......................ى هبر  ط  ع  أ  ك   

الث ث ال يه  ب تن  ون اآلية كلمة واحدة إال:ال تك :ال

[ عدت آية باتفاق مع أهنا كلمة واحدة، وكلمة 14: رمحن]ال مدهامتانكلمة  -1

اخلناس  :[ عند من يعد 4]الناس من رش الوسواس  ،آية ومها الشامي واملكي

 آية وحدها. اخلناس تكون
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كلامت حمددة يف أوائل بعض السور عند من يعدها وهي:  -2

رمحنالوةاحلاقوالقارعة يف أوائل سورها، عدها الكويف، وافقه الشامي يف

 .رمحنالعد 

إذا كانت قسام يف أول سورة برشط املشاكلة لفواصل تلك السورة، كام يف  -3

والفجر والضحى والعرصوهي معدودة باتفاق، ووالطور وهي

 بخالف. معدودة

: بع ا الر يه  ب تن اكلة ما ال صرية من خمالفة قاعدة املشيقع يف قصار السور ويف اآليات الق ال

يقع يف ما طال آيه من السور، وهذا ظاهر بالتأمل يف هذه السور كسورة املرسالت 

 والقيامة واملعارج.

س: ام الخ يه  ب تن م ال  أقسام هي: عدد من العلامء الفواصل إىل ستة قس 

 متفق عىل عده واألصل )املشاكلة( يقتيض أن يكون فاصلة. -1

 ال يكون فاصلة.واألصل يقتيض أ متفق عىل عده -2

 .خمتلف يف عده واألصل يقتيض أن يكون فاصلة -3

 .ال يكون فاصلةخمتلف يف عده واألصل يقتيض أ -4

متفق عىل عدم عده وأحد األصلني )املشاكلة واملوازنة( يقتيض أن يكون  -1

 ّجح الثاين.ور   ال يكون فاصلة، أفاصلة، واآلخر يقتيض

 ال يكون فاصلة.يض أق عىل عدم عده واألصل يقتمتف -1

: ادس الس يه  ب تن التوثق والتأكد من صحة املعلومات يف عدد آيات السور،  إذا أراد املرء ال

 يف فيمكنه ذلك بطريقة يسرية، وهي أن يقوم بحساب عدد اآليات املتفق عىل عدها
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حد كتب العدد التي عنيت بذلك، ثم يضيف إليها أالسورة، ويمكن استخراجها من 

املعدودة لكل مذهب من مذاهب العد، وينبغي أن يتوافق الناتج من مجع عدد اآليات 

ال لهذين العددين مع إمجايل عدد آيات السورة للمذهب نفسه، فإن وجد يف الناتج خ

 ."ميزان العد": ما، ويمكن أن يسمى هذا الفعل بـ ي راجع األمر لوجود خطأ

* * * 
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 المبحث الخامس: من المؤلفات في علم عد اآلي. 

 
اء: -1 الفر ى  وب إل نس الم آن  القر آي  دد  اب ع ت  ك

يعد هذا الكتاب من أقدم كتب علم العدد التي وصلتنا، إن صحت نسبته إىل العامل 

 هـ(210-144اللغوي الشهري أيب زكريا حيي بن زياد الفراء )

عىل ذكر اخلالف للمدنينير والكويف والبرصي، وعدم  االقتصار منهج فيه هنج :منهجه

 ذكر أي خالف للمكي والشامي.

وله -2 نز و فه  و وحر اته  آي القرآن و ر  و  .س

لفه ؤ هـ(، أحد األعالم 291-تالفضل بن شاذان بن عيسى، أبو العباس الرازي ) :م

والروايات، مل يكن يف عرصه مثله يف  بالري، وأحد األئمة يف القرآن اإلقراءوشيخ 

 الفهم والعلم العدالة.

: نهجه ، وبيان مكيها ومدنيها، وعدد كلامهتا، اإلمجايلبذكر عدد آيات السورة  يبدأ م

وحروفها، ثم يذكر املواضع املختلف فيها من رؤوس اآلي، ويتبعه بذكر رؤوس اآلي 

 يف العدد الكويف.

آن-3 القر آي  ان يف عد  بي  .ال

لفه ؤ  ابنهـ(، املشهور يف زمانه ب444-013عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن ) أبو :م

نة دانية إحدى مدن الساحل الرشقي يف الصرييف، وبعد ذلك بالداين، نسبة إل مدي
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ه وال بعد عرصه أحد يضاهيه يف حفظ مل يكن يف عرصه": األندلس، ومما قيل يف وصفه

 ."وحتقيقه

و -4 دد سر يه رع ن يه من مد ك يص م فه وتلخ و وحر اته  اته وكلم آي  .القرآن و

هـ( مقرئ فاضل، مل 411نحو -أبو القاسم عمر بن حممد بن عبد الكايف )... مؤلفه

 يعرف له سوى هذا الكتاب.

ر -5 و الس ات  آي اد  لزهر يف أعد اظمة ا  .ن

ه  بن خلف بن أمحد الشاطبي -وهو لفظ أندليس معناه احلديد –ناظمها: القاسم فريُّ

 .هـ(191-131الرعيني)

المص لبعض  هذا ذكر  او ه يأتي ذكر وس ات،  يل. نف تفص ال  ب
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 من المؤلفات في علم عد اآلي

 مؤلفات متخصصة في علم عد اآلي أوال:

مؤلفات خصصت جزءاً أو فصالً في  ثانيا:

 لعلم عد اآلي

في عد  االختالفمؤلفات ذكرت  ثالثا:

 اآلي ضمن موضوعاتها
 آن وآياته وحروفه ونزولهسور القر-1

 للفضل بن شاذان

 "البيان في عد آي القرآن" للداني-2

"عدد سور القرآن وآياته" البن عبد -3

 الكافي

 "ناظمة الزهر" للشاطبي-4

الرشد في الخالف بين أهل "ذات -5

 العدد" لشعلة

المدد في معرفة فن العدد" و  "حسن-6

 "عقد الدرر" للجعبري

القرآن" "تحقيق البيان في علم عد آي -7

 و "أرجوزة في علم الفواصل" للمتولي

 "سعادة الدارين" للحداد-8

 "الفرائد الحسان" للقاضي-9

"الروضة في القراءات اإلحدى عشر" -1

 ألبي على المالكي

 "الكامل في القراءات الخمسين" للهذلي-2

 "فنون األفنان" البن الجوزي-3

القراء وكمال القراء" ألبي  "جمال-4

 حسن السخاوي

 كتب التفسير

 "مجمع البيان" للطبرسي-1

 "روح المعاني" لآللوسي-2

 ين""تفسير الجالل-3

 كتب علوم القرآن

 "بصائر ذوي التمييز" للفيروز آبادي-1

 " للسيوطي اإلتقان"-2

 لطاهر الجزائري" التبيان" -3

 كتب القراءات

"التلخيص في القراءات الثمان" ألبي -1

 معشر الطبري

 اني"الكتاب األوسط" للعم-2

 في القراءات" لألندرابي  اإليضاح"-3

 " للقسطالنياإلشارات"لطائف -4

 "غيث النفع" للصفاقسي-5

 من شروحها :

 "لوامع البدر" لعبد هللا بن محمد صالح-1

 "القول الوجيز" للمخلالتي-2

 "شرح ناظمة الزهر" لموسى القازاني-3

 "قطف الزهر" للضباع-4

 "بشير اليسر" للقاضي-5

 :من شروح األرجوزة

 "الموجز الفاصل" للقاضي-1

 "المحرر الوجيز" لعبد الرزاق موسى-2

 من شروحها:

 "نفائس البيان للقاضي"-1

 "مرشد الخالن" لعبد الرزاق موسى-2

 الفواصل" لحمدي عزت"دراسات في علم -3
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 .الفصل الثاني: عدد آيات كل سورة من سور القرآن واالختالف فيها

 .المبحث األول: من سورة الفاتحة إلى سورة التوبة 

 سورة الفاتحة. 

ا اته آي دد  ن: :ع وضعي ا يف م تالفه اخ ، و لعدد ا اء  اق علم اتف ب  سبعة 

 كي والكويف.( عدها امل1البسملة ) -1

أنعمت ، ومن ترك عد البسملة عد أنعمت عليهمويعلم من هذا أن من عد البسملة مل يعد 

 .عليهم

 سورة البقرة. 

ا اته آي دد  شامي، وست كويف وسبع برصي، الو املدنيان واملكي مائتان ومخسة وثامنون :ع

ي: ، ه ا وضع ا أحد عشر م يه ف تلف  اضع المخ المو  و

1- امل اعدة يف احلروف املقطعة يف فواتح بعض السور أهنا عده الكويف، والق

 : عدودة للكويف آية سوى ثالثة أمورم

 .ن    ق    صما كان منها مبنيا عىل حرف واحد وهو  -أ

 فاحتة سورة النمل. طس -ب

آيتني،  ( عسق1حم)، ويعد الكويف املرو  الرما كان فيه راء وهو  -ج

 وف املقطعة يف فواتح بعض السور آية.ومل يعد سوى الكويف شيئا من احلر

2- وهلم عذاب أليم (11.عده الشامي ) 

3- إنام نحن مصلحون (11 ترك عده الشامي، فالشامي انفرد هنا بعد )أليم 

 .مصلحونوترك عد 
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4- إال خائفني (114.عده البرصي ) 

1- واتقون يا اويل األلباب (190 وهو املوضع الثاين يف السورة، ترك عده )

 .املكيدين األول امل

1- من خلق (211.املوضع الثاين يف السورة، ترك عده املدين الثاين ) 

0- ويسألونك ماذا ينفقون (219 املوضع الثاين يف السورة، عده املدين األول )

 واملكي.

1- لعلكم تتفكرون (219 املوضع األول يف السورة، عده املدين الثاين )

 والشامي والكويف.

9-  قوال معروفاإال أن تقولوا (231.عده البرصي ) 

11- احلي القيوم (211.عده املدين الثاين واملكي والبرصي ) 

11- إىل النور (210.عده املدين األول ) 

 سورة آل عمران. 

ا اته آي دد  ي:مئتان باتفاق،  :ع ا سبعة ه فيه ف  المختل اضع  و  والم

1- امل(1.عده الكويف ) 

2- نزل التوراة واالنجيلأو (3،املوضع األول ) .ترك عده الشامي 

3- وأنزل الفرقان (4.ترك عده الكويف ) 

4- ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واالنجيل (41 وهو املوضع الثاين، عده )

 الكويف.

1- ورسوال اىل بني ارسائيل(49.عده البرصي ) 
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1- حتى تنفقوا مما حتبون (92 عده املدين األول واملكي والشامي، وشيبة من )

 وهو الراجح يف العدد املدين الثاين. املدين الثاين،

0-  إبراهيممقام (90.عده الشامي، وأبو جعفر من املدين الثاين ) 

 سورة النساء. 

اتها آي دد  وبرصي، وست كويف، وسبع شامي،  املدنيان واملكي مائة مخسة وسبعون :ع

ا  يه ف تلف  اضع المخ المو انو ن  هما: اث

1- ويريدون أن تظلوا السبيل(44 عده الشامي ).والكويف 

2- فيعذهبم عذابا أليام(103.عده الشامي ) 

 سورة المائدة. 

اتها آي دد  اضع ووشامي، وثالث برصي،  املدنيان واملكي اثنتانمائة وعرشون كويف، و :ع المو

هي: الثة  ا ث تلف فيه  المخ

1- أوفوا بالعقود(1.ترك عده الكويف ) 

2- ويعفو عن كثري(11.ترك عده الكويف ) 

3- فإنكم غالبون(23) .عده البرصي 

 سورة األنعام. 

اتها آي دد   ،املدنيان واملكيكويف، وست برصي وشامي، وسبع  مخسة وستونومائة  :ع

ي: ه بعة  ر أ ا  يه ف تلف  اضع المخ المو  و

1- وجعل الظلامت والنور (1) .عده املدنيان واملكي، أي احلجازيون 

2- قل لست عليكم بوكيل (11.وهو املوضع األول، عده الكويف ) 

3- ول كن فيكونيوم يق (03.ترك عده الكويف ) 
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4- إىل رصاط مستقيم (111.وهو املوضع األخري، ترك عده الكويف ) 

 سورة األعراف. 

ا اته آي دد  اضع وكويف،  املدنيان واملكيبرصي وشامي، وست  مائتان ومخسة :ع المو و

هي: سة  ا خم تلف فيه  المخ

1- املص(1.عده الكويف ) 

2- خملصني له الدين(29عده البرصي ) .والشامي 

3- كام بدأكم تعودون(29.عده الكويف ) 

4- فئاهتم عذابا ضعفا يف النار(31.عده املدنيان واملكي، أي احلجازي ) 

1- ومتت كلمة ربك احلسنى عىل بني إرسائيل(130 وهو املوضع الثالث، عده )

 املدنيان واملكي، أي احلجازي.

 سورة األنفال. 

اتها آي دد  اضع والوبرصي، وسبع شامي،  دنيان واملكياملمخس وسبعون كويف، وست  :ع و م

هي: الثة  ا ث تلف فيه  المخ

1- ثم يغلبون(31) .عده البرصي والشامي 

2- كان مفعوال(42) .وهو املوضع األول، ترك عده الكويف 

3- هو الذي أيدك بنرصه وباملؤمنني(12) .ترك عده البرصي 

 سورة التوبة. 

ا اته آي دد  الون للباقني، مائة وتسع وعرشون كويف، وثالث :ع ا ث فيه ف  تل اضع المخ و ثة والم

ي:  ه

1- أن اهلل بريئ من املرشكني(3) .وهو املوضع الثاين، عده البرصي 
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2- إال تنفروا يعذبكم عذابا أليام(39) .وهو املوضع األول، عده الشامي 

3- قوم نوح وعاد وثمود(01)  املدنيان واملكيعده. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

  



 علم عد اآلي تعريفه ومبادئه ومسائله.

  61 

 ونس إلى سورة مريم.المبحث الثاني: من سورة ي 

 سورة يونس. 

ا اته آي دد  ي:مئة وتسع لغري الشامي، وعرش له،  :ع ه الثة  فيها ث تلف  المخ واضع  الم  و

1- خملصني له الدين (22) .عده الشامي 

2- لنكونن من الشاكرين (22)  ترك عده الشامي، ويلحظ أن هذين اللفظني

ن من ترك عد األول منها عد قريبان من بعضهام، وأن من عد أوهلام مل يعد الثاين، وأ

 الثاين.

3- وشفاء ملا يف الصدور (10) .عده الشامي 

 سورة هود. 

ا اته آي دد  ول للمدين األ اثنتانومئة وواحد وعرشون للمدين الثاين واملكي والبرصي،  :ع

ي:والشامي، وثالث للكوفيني،  ا سبعة ه يه ف ف  تل المخ اضع  المو  و

1- مما ترشكون بريء (14) .عده الكويف 

2- ادلنا يف قوم لوطجي (04) وهو املوضع الثاين، وكلهم ترك عده البرصي ،

 .وهو األولإىل قوم لوط عد

3- وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل (12) عده املدين الثاين واملكي 

4- من سجيل منضود (12)  ترك عده املدين الثاين واملكي، ويلحظ أن هذين

 عد الثاين، ومن ترك عد األول عد الثاين.اللفظني متتابعان، وأن من عد أوهلام مل ي

1- إن كنتم مؤمنني (11)  املدنيان واملكيعده. 

1- وال يزالون خمتلفني (111)  والشامي. البرصي والكويفعده 

0- إنا عاملون (121) .ترك عده املدين الثاين واملكي 
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 سورة يوسف. 

ا اته آي دد  ا.مئة وإحدى عرشة باتفاق،  :ع فيه  وال خالف 

 دسورة الرع. 

اتها آي دد  ، ومخس برصي، وسبع شامي، املدنيان واملكيثالث وأربعون كويف، وأربع  :ع

ي ه سة  ا خم يه ف تلف  اضع المخ المو  :و

1- لفي خلق جديد (1) .ترك عده الكويف 

2- قل هل يستوي األعمى والبصري (11) .عده الشامي 

3- أم هل تستوي الظلامت والنور (11)  ترك عده الكويف، ويلحظ تقارب

 ن املوضعني.هذي

4- أوالئك هلم سوء احلساب (11) .وهو املوضع األول، عده الشامي 

1- يدخلون عليهم من كل باب (23)  والشامي. البرصي والكويفعده 

 سورة إبراهيم. 

ا اته آي دد  ي، ، ومخس شاماملدنيان واملكيكويف، وأربع  اثنتانمخسون وواحدة برصي، و :ع

ا سبعة: يه ف تلف  اضع المخ المو  و

1- الناس من الظلامت إىل النور لتخرج (1 عده )والشامي. املدنيان واملكي 

2- أن أخرج قومك من الظلامت إىل النور (1 عده )والشامي  املدنيان واملكي

 كذلك.

3- قوم نوح وعاد وثمود (9 عده )والبرصي. املدنيان واملكي 

4- يأت بخلق جديد (19.عده املدين األول والشامي والكويف ) 

1-  السامءوفرعها يف (24.وهو املوضع األول، ترك عده املدين األول ) 
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1- وسخر لكم الليل والنهار (33.ترك عده البرصي ) 

0- عام يعمل الظاملون (42.عده الشامي ) 

 سورة الحجر. 

ا اته آي دد  ا.تسع وتسعون باتفاق،  :ع الف فيه  وال خ

 سورة النحل. 

ا اته آي دد  اباتفاق،  مئة وثامن وعرشون :ع فيه ال خالف   .و

 سورة اإلسراء. 

ا اته آي دد  ومئة وعرش لغري الكويف، وإحدى عرش له،  :ع وه فيها  احد  و وضع  ا يف م تلفو اخ  :و

خيرون لألذقان سجدا (110.عده الكويف ) 

 سورة الكهف. 

اتها آي دد  ، وست شامي، وعرش كويف، وإحدى عرشة برصي، املدنيان واملكيمئة ومخس  :ع

وض ا أحد عشر م يه ف تلف  اضع المخ المو ي:و ا ه  ع

1- وزدناهم هدى (13) .ترك عده الشامي 

2- ما يعلمهم إال قليل (22) .عده املدين الثاين 

3- إين فاعل ذلك غدا (33)  ترك عده املدين الثاين، ويلحظ أن من عد املوضع

 األول من هذين املوضعني ترك عد الثاين، وأن من ترك عد األول منها عد الثاين.

4- وجعلنا بينهام زرعا (32) .ترك عده املدين األول واملكي 

1- أن تبيد هذه  أبدا (31) .ترك عده املدين الثاين والشامي 

1-  سببا يشءوآتيناه من كل (14) .ترك عده املدين األول واملكي 
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البرصي عدها  (92و  19) ثم اتبع سبباو   (11)فاتبع سببا9و  1و -0

 .والكويف

11- ووجد عندها قوما (11) ثاين والكويف.ترك عده املدين ال 

11- باألخرسين أعامال (113) البرصي والكويفعده الشامي و. 

  مريمسورة. 

اتها آي دد  اين والشامي، وتسع للمدين الث البرصي والكويفثامن وتسعون للمدين األول و :ع

هي:واملكي،  الثة  ا ث تلف فيه اضع المخ المو  و

1- كهيعص (1.عده الكويف ) 

2- واذكر يف الكتاب إبراهيم (41عد ).ه املدين الثاين واملكي 

3- مدا رمحنفليمدد له ال (01.وهو املوضع األول، ترك عده الكويف ) 

* * * 
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 .المبحث الثالث: من سورة طه إلى سورة العنكبوت 

 
 سورة طه. 

ا اته آي دد  امي، ، ومخس كويف، وأربعون شاملدنيان واملكيوثالثون برصي، وأربع  اثنانمئة و :ع

ا  يه ف تلف  اضع المخ المو هي:و ا  وضع ون م احد وعشر  و

1- طه (1،عده الكويف ) 

2- كي نسبحك كثريا (33ترك عده البرصي ). 

3- ونذكرك كثريا (34ترك عده البرصي كذلك ). 

4- حمبة مني (39 عده )والشامي. املدنيان واملكي 

1- كي تقر عينها وال حتزن (41.عده الشامي ) 

1- وفتناك فتونا (41عده البرصي والشامي ) 

0- دينيف أهل م (41.عده الشامي ) 

1- واصطنعتك لنفيس (41.عده الشامي والكويف ) 

9- فأرسل معنا بني إرسائيل (40.عده الشامي ) 

11- ولقد أوحينا إىل موسى (00.عده الشامي ) 

11- فغشيهم من اليم ما غشيهم (01.عده الكويف ) 

12- غضبان أسفا (11.عده املدين األول واملكي ) 

13- اامل يعدكم ربكم وعدا حسن (11.عده املدين الثاين ) 

14- فكذلك ألقى السامري (10.ترك عده املدين الثاين ) 
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11- فقالوا هذا إهلكم وإله موسى (11.عده املدين األول واملكي ) 

11- وإله موسى فنيس (11 ترك عده املدين األول واملكي، ويلحظ أن من عد ،)

عد  وأن من ترك عد األول املوضع األول من هذين اللفظني املتتابعني مل يعد الثاين،

 .الثاين

10- م قواليهإل عأال يرج (19عده املدين الثاين ). 

11- إذ رأيتهم ظلوا (92عده الكويف ). 

19- فيذرها قاعا صفصفا (111 عده )والشامي البرصي والكويف. 

21- فإما يأتينكم مني هدى (123.ترك عده الكويف ) 

21- زهرة احلياة الدنيا (131،وهو املوضع الثاين ) .ترك عده الكويف 

 سورة األنبياء. 

ا اته آي دد  ورشة له، مئة وإحدى عرش لغري الكويف، واثنتا ع :ع ه احد و و وضع  ف يف م تل اخ  :و

 ُّكموال يرض (11.عده الكويف ) 

 سورة الحج. 

ا اته آي دد  كي، ، وسبع ممدين أول ومدين ثاينأربع وسبعون شامي، ومخس برصي، وست  :ع

توثامن كويف،  المخ اضع  و الم ي:و سة ه فيها خم ف   ل

1- يصب من فوق رؤوسهم احلميم (19.عده الكويف ) 

2- يصهر به ما يف بطوهنم واجللود (21.عده الكويف ) 

3- قوم نوح وعاد وثمود (42.ترك عده الشامي ) 

4- وقوم لوط (43.ترك عده البرصي والشامي ) 
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1- هو سامكم املسلمني (01.عده املكي يف الراجح عنه ) 

 سورة المؤمنون. 

ا اته آي دد  ومئة وثامين عرشة كويف، وتسع عرشة للباقني،  :ع احد  و وضع  يه م ف ف  تل المخ و:و  ه

ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون (41.ترك عده الكويف ) 

 سورة النور 

اتها آي دد  ا ، وأربع للباقني، املدنيان واملكيوستون  اثنتان :ع تلف فيه المخ واضع  الم ناناو  ث

ا:  هم

1- صال يسبح له فيها بالغدو واآل (31 عده )والشامي. البرصي والكويف 

2- يكاد سنا برقه يذهب باألبصار (43 عده )والشامي. البرصي والكويف 

 سورة الفرقان. 

ا اته آي دد  ا.سبع وسبعون باتفاق،  :ع الف فيه  وال خ

 سورة الشعراء. 

ا اته آي دد  ومكي وبرصي، وسبع للباقني،  مدين أول ومدين ثاينوست وعرشون  مائتان :ع

ال ي:و ه بعة  ر أ ا  يه ف تلف  اضع المخ  مو

1- طسم(1.عده الكويف ) 

2- فلسوف تعلمون (49.وهو املوضع األول ترك عده الكويف ) 

3- أين ما كنتم تعبدون (92.وهو املوضع الثالث، ترك عده البرصي ) 

4- وما تنزلت به الشياطني (211 وهو املوضع األول، ترك عده املدين الثاين )

 .(221) عىل من تنزل الشياطنيملوضع الثاين أمجعوا عىل عد ا واملكي
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 سورة النمل. 

ا اته آي دد  اضعثالثة وتسعون كويف، وأربع شامي وبرصي، ومخس للباقني،  :ع و الم  و

ا  تلف فيه نانالمخ ا: اث  هم

1- وأولوا بأس شديد (33 عده )املدنيان واملكي. 

2- قال إنه رصح ممرد من قوارير (44.ترك عده الكويف ) 

 سورة القصص. 

ا اته آي دد  ا ثامن وثامنون آية باتفاق علامء العدد،  :ع يه ف تلف  اضع المخ المو انو ن  ا:هم اث

1- طسم (1.عده الكويف ) 

2- وجد عليه أمة من الناس يسقون (23ترك عده الكويف ). 

 سورة العنكبوت. 

ا اته آي دد  ي:تسع وستون باتفاق علامء العدد،  :ع ه الثة  ا ث يه ف تلف  اضع المخ و الم  و

1- امل(1عد ).ه الكويف 

2- وتقطعون السبيل(29وهو املوضع األول ) املدنيان واملكي، عده. 

3- خملصني له الدين(11.عده البرصي والشامي ) 

* * * 
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 .المبحث الرابع: من سورة الروم إلى سورة الشورى 

 سورة الروم. 

ا اته آي دد  فيهتسع ومخسون مدين ثاين ومكي، وستون للباقني،  :ع تلف  المخ واضع  الم بع ا و أر

ي: ه  و

1- امل (1.عده الكويف ) 

2- غلبت الروم (2) عده املدين الثاين واملكي. ترك 

3- يف بضع سنني (4.ترك عده املدين األول والكويف ) 

4- ويوم تقوم الساعة يقسم املجرمون (11 وهو املوضع الثاين عده املدين )

 األول.

 سورة لقمان. 

ا اته آي دد  ا أربع للباقني، واملدنيان واملكيثالث وثالثون  :ع ف فيه تل المخ اضع  المو انا، و ن  ث

ا:  هم

1- امل (1.عده الكويف ) 

2- خملصني له الدين (32.عده الشامي والبرصي ) 

 سورة السجدة. 

ا اته آي دد  واضعبرصي، وثالثون للباقني، تسع وعرشون  :ع الم فيها  و تلف  اناثالمخ ا: ن  هم

1- امل (1.عده الكويف ) 

2- لفي خلق جديد (11 عده )والشامي ان واملكياملدني. 

 سورة األحزاب 

ا اته آي دد  اثالث وسبعون باتفاق،  :ع فيه الف   .وال خ
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 سورة سبأ. 

ا اته آي دد  و أربع ومخسون لغري الشامي، ومخس له، :ع ه احد  و وضع  ا يف م الف فيه لخ عن  :وا

 ( عده الشامي.11)يمني وشامل

 سورة فاطر. 

ا اته آي دد  دين ، وست للباقني )املرصي والكويفالبمخس وأربعون للمدين األول واملكي و :ع

ي:الثاين والشامي(،  ه فيها سبع  ف  المختل اضع  و  والم

1- الذين كفروا هلم عذاب شديد (0 وهو املوضع األول، عده البرصي )

 والشامي.

2- ويأت بخلق جديد (11.ترك عده البرصي ) 

3- وما يستوي األعمى والبصري (19ترك عده البرصي ) 

4- روال الظلامت وال النو (21.ترك عده البرصي ) 

1- وما أنت بمسمع من يف القبور (22.ترك عده الشامي ) 

1- أن تزوال إن اهلل يمسك الساموات واألرض (41.عده البرصي ) 

0- فلن جتد لسنة اهلل تبديال (43.عده املدين األخري والبرصي والشامي ) 

 سورة يس. 

اتها آي دد  و وثامنون لغري الكويف، وثالث له، اثنتان :ع يه ه ف تلف  الموضع المخ  (1 )يس :و

 عده الكويف.



 علم عد اآلي تعريفه ومبادئه ومسائله.

  11 

 سورة الصافات. 

ا اته آي دد  اضع للباقني،  اثنتانو ،1القارئ للبرصي وأيب جعفرمئة وإحدى وثامنون  :ع و الم و

ا  تلف فيه نانالمخ ا: اث  هم

1- وما كانوا يعبدون (22ترك عده ال )رصيب. 

2- وإن كانوا ليقولون (110ترك عده أبو جعفر من املد ) ،وقد سبق ين الثاين

 ح عد هذا املوضع للجميع.ترجيح أن العمل عىل ما عده شيبة، فيكون الراج

 سورة ص. 

ا اته آي دد  امي، وش املدنيان واملكيمخس وثامنون برصي بخالف عنه، وهو الراجح، وست  :ع

هي:وهو القول الثاين للبرصي، وثامن كويف،  الثة  ا ث ف فيه تل المخ المواضع   و

1- ذكروالقرآن ذي ال (1.عده الكويف ) 

2- والشياطني كل بناء وغواص (30.ترك عده البرصي ) 

3- واحلق أقول (14  عده الكويف، واخت )والراجح عدم  ،لف فيه عن البرصي

 عده له.

 سورة الزمر. 

اتها آي دد  اضع و، وثالث شامي، ومخس كويف، وبرصي املدنيان واملكيوسبعون  اثنتان :ع المو

ي: ا سبعة ه تلف فيه  المخ

1- فيام هم فيه خيتلفون (3.وهو املوضع األول، ترك عده الكويف ) 

2- خملصا له الدين (11.وهو املوضع الثاين، عده الشامي والكويف ) 
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3- خملصا له ديني (14عده الكويف ). 

4- فبرش عباد (10.ترك عده املدين األول واملكي ) 

1- جتري من حتتها األهنار (21عده املدين األول واملكي، وي ) لحظ أن من عد

املوضع األول من هذين املوضعني مل يعد املوضع الثاين، وأن من ترك عد املوضع األول 

 عد املوضع الثاين.

1- ومن يضلل اهلل فام له من هاد (31وهو املوضع الثاين، عده الكويف ). 

0- فسوف تعلمون (39.عده الكويف ) 

 سورة غافر. 

ا اته آي دد  ، ومخس كويف، وست شامي، املدنيان واملكي وثامنون برصي، وأربع اثنتان :ع

هي: ا تسعة  يه ف تلف  اضع المخ المو  و

1- حم (1.عده الكويف ) 

2- لينذر يوم التالق (11.ترك عده الشامي ) 

3- ونرزيوم هم با (11 عده الشامي، ويلحظ أن من عد أول هذين املوضعني )

 مل يعد اآلخر، وأن من ترك عد األول منهام عد اآلخر.

4- ب لدى احلناجر كاظمنيإذ القلو (11.ترك عده الكويف ) 

1- وأورثنا بني إرسائيل الكتاب (13.ترك عده املدين الثاين والبرصي ) 

1- وما يستوي األعمى والبصري (11.عده املدين الثاين والشامي ) 

0- والسالسل يسحبون (01.عده املدين الثاين والشامي والكويف ) 
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1- يسحبون يف احلميم (01 عده02و )  املدين األول واملكي، ويلحظ أن من عد

وى ول عد الثاين سأول هذين اللفظني املتقاربني مل يعد الثاين، وأن من ترك عد األ

 يعد أيا منهام. البرصي الذي مل

9- أين ما كنتم ترشكون (03.عده الشامي والكويف ) 

 سورة فصلت. 

ا اته آي دد  اضع  ،، وأربع كويفملكياملدنيان واومخسون برصي وشامي، وثالث  اثنتان :ع و والم

ا  تلف فيه نانالمخ ا: اث  هم

1- حم (1.عده الكويف ) 

2- مثل صاعقة عاد وثمود (13.ترك عده البرصي والشامي ) 

 سورة الشورى. 

ا اته آي دد  ي:مخسون لغري الكويف، وثالث له،  :ع ه الثة  ا ث يه ف تلف  اضع المخ و الم  و

1- حم (1.عده الكويف ) 

2- عسق (2.عده الكويف ) 

3- عالمكاأل (32.عده الكويف ) 

 

* * * 
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 .المبحث الخامس: من سورة الزخرف إلى سورة المعارج 

 
 سورة الزخرف. 

ا اته آي دد  ا ثامن وثامنون شامي، وتسع للباقني،  :ع يه ف تلف  اضع المخ المو انو نت اه اث  :م

1- حم (1.عده الكويف ) 

2- مهني (12 عده )والبرصي. املدنيان واملكي 

 سورة الدخان. 

آي دد  اع الوشامي، وسبع برصي، وتسع كويف،  املدنيان واملكيست ومخسون  :اته اضع و مو

هي: بعة  ر أ ا  تلف فيه  المخ

1- حم (1.عده الكويف ) 

2- إن هؤالء ليقولون (34.عده الكويف ) 

3- إن شجرة الزقوم (43 ) املدين الثاين واملكيعده ترك. 

4- يغيل يف البطون (41.ترك عده املدين األول والشامي ) 
 رة الجاثيةسو. 

د اع اته آي و، وسبع له، ست وثالثون لغري الكويف :د  يه ه ف ف تل المخ وضع  الم  (1 )حم :و

 عده الكويف.

 سورة األحقاف. 

دد  اع اته هو، ومخس له، أربع وثالثون لغري الكويف :آي يه  ف تلف  وضع المخ الم (1 ) حم :و

 عده الكويف.
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 سورة محمد. 

اتها آي دد  واضع ووشامي، وأربعون برصي،  ملدنيان واملكيا، وتسع ثالثون كويفوثامن  :ع الم

ا  تلف فيه نانالمخ ا: اث  هم

1- حتى تضع احلرب أوزارها (4) .ترك عده الكويف 

2- وأهنار من مخر لذة للشاربني (11.عده البرصي ) 
 سورة الفتح. 

ا اته آي دد  ا.تسع وعرشون باتفاق،  :ع الف فيه ال خ  و

 سورة الحجرات. 

ا اته آي دد  ا.تفاق، ثامين عرشة با :ع يه ف الف   وال خ

 سورة ق. 

ا اته آي دد  ا.مخس وأربعون باتفاق،  :ع الف فيه  وال خ

 سورة الذاريات. 

ا اته آي دد  ا.ستون باتفاق،  :ع فيه الف  ال خ  و

 سورة الطور. 

اتها آي دد  الوثامن برصي، وتسع شامي وكويف،  ،املدنيان واملكيسبع وأربعون  :ع اضع و مو

ا  تلف فيه نانالمخ ا: اث  هم

1- والطور (1 عده )والشامي. البرصي والكويف 

2- إىل نار جهنم دعا (11 عده )الشامي والكويف. 

 سورة النجم. 

ا اته آي دد  ي:له،  اثنتانإحدى وستون لغري الكويف، و :ع ه الثة  ا ث يه ف تلف  المخ اضع  المو  و

1- وإن الظن ال يغني من احلق شيئا (21.وهو املوضع الثاين، عده الكويف ) 
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2-  من توىل فأعرض عن (29) .وهو املوضع األول عده الشامي 

3- ومل يرد إال احلياة الدنيا (29)  ترك عده الشامي، ويلحظ أن من عد أول

 هذين اللفظني املتقاربني مل يعد الثاين، وأن من ترك عد األول عد الثاين.

 سورة القمر. 

ا اته آي دد  ا.مخس ومخسون باتفاق،  :ع الف فيه ال خ  و

 نسورة الرحم. 

ا اته آي دد  الم ، وثامن شامي وكويف،املدنيان واملكيبرصي، وسبع  سبعون ست :ع اضع و و

ا  تلف فيه سةالمخ  هي: خم

1- رمحنال (1 )عده الشامي والكويف. 

2-  اإلنسانخلق (3) رك عده املدنيانت وهو املوضع األول. 

3- واألرض وضعها لألنام (11.ترك عده املكي ) 

4- شواظ من نار (31 وهو املوضع الثاين، عده )دنيان واملكيامل. 

1- هبا املجرمون بيكذ (1.وهو املوضع الثاين، ترك عده البرصي ) 

 سورة الواقعة. 

ا اته آي دد  اوشامي،  املدنيان واملكيتسعون كويف، وسبع برصي، وتسع وست  :ع اضع و لمو

ي: بعة عشر ه ر أ ا  تلف فيه  المخ

1- 5فأصحاب امليمنة (1.وهو املوضع األول، ترك عده الكويف ) 

2- ملشأمةوأصحاب ا (9) .وهو املوضع األول ترك عده الكويف 

3- عىل رسر موضونة (11.ترك عده البرصي والشامي ) 

4- بأكواب وأباريق (11.عده املدين الثاين واملكي ) 
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1- وحور عني (22.عده املدين األول والكويف ) 

1- لغوا وال تأثيام (21ترك عده املدين ) .األول واملكي 

0- وأصحاب اليمني (20وه ).و املوضع األول، ترك عده املدين الثاين والكويف 

1- إنا أنشأناهن إنشاء (31.ترك عده البرصي ) 

9- وأصحاب الشامل (41.وهو املوضع األول ترك عده املدين الثاين والكويف ) 

11- يف سموم ومحيم (42.وهو املوضع األول، ترك عده املكي ) 

11- يقولون اوكانو (40.عده املكي ) 

12- ني واآلخرينإن األول قل (49 ترك )عده املدين الثاين والشامي. 

13- واآلخرين ملجموعون (11) والشامي، ويلحظ يف هذين  ثاينالدين عده امل

 عد الثاين مل يعد األول. من عد األول مل يعد الثاين، ومن املوضعني املتواليني أن

14- فروح ورحيان (19.عده الشامي ) 

 سورة الحديد. 

اتها آي دد  اضع ، برصي وكويفوشامي، وتسع  املدنيان واملكيرشون ثامن وع :ع و الم و

ا  تلف فيه نانالمخ ا: اث  هم

1- من قبله العذاب (13) .عده الكويف 

2- وآتيناه اإلنجيل (20.عده البرصي ) 

 سورة المجادلة. 

ا اته آي دد  يهللباقني،  اثنتانإحدى وعرشون مدين ثاين ومكي، و :ع ف ف  تل المخ الموضع   :و

نيأوالئك يف األذل (21.ترك عده املدين الثاين واملكي ) 



 علم عد اآلي تعريفه ومبادئه ومسائله.

  81 

 سورة الحشر. 

ا اته آي دد  ا.وعرشون باتفاق،  أربع :ع الف فيه  وال خ

 سورة الممتحنة. 

ا اته آي دد  .باتفاق،  ثالث عرشة :ع يها ف الف  ال خ  و

 سورة الصف. 

ا اته آي دد  ا.باتفاق،  أربع عرشة :ع فيه الف  ال خ  و

 سورة الجمعة. 

ا اته آي دد  ا. باتفاق، إحدى عرشة :ع يه ف الف  ال خ  و

  المنافقونسورة. 

ا اته آي دد  ا.باتفاق، إحدى عرشة  :ع يه ف الف  ال خ  و

  ابنالتغسورة. 

ا اته آي دد  ا.ثامين عرشة باتفاق،  :ع يه ف الف   وال خ

  الطالقسورة. 

ا اته آي دد  يإحدى عرشة برصي، واثنتا عرشة للباقني،  :ع الثة ه فيها ث ف  تل المخ اضع  و  :والم

1- اآلخر من كان يؤمن باهلل واليوم (2.عده الشامي ) 

2- جيعل له خمرجا (2.عده املدين الثاين واملكي والكويف ) 

3-  األلباب أويلفاتقوا اهلل يا (11.عده املدين األول ) 

  التحريمسورة. 

ا اته آي دد  ا.باتفاق،  عرشة اثنا :ع يه ف الف   وال خ

 سورة الملك. 

ا اته آي دد  تالثون هلام، ثالثون لغري املدين الثاين واملكي، وإحدى وث :ع المخ الموضع  يه:و ف ف   ل

قد جاءنا نذير (9وهو املوضع الثاين، عده املدين ) سوى أيب جعفر، واملكي. الثاين 
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دم أن الراجح يف العدد املدين الثاين، وتق وهذا رابع املواضع املختلف فيها بني شيبة وأيب جعفر

 عده للمدين الثاين.

 سورة القلم. 

ا اته آي دد  ا.ون باتفاق، ومخس اثنتان :ع الف فيه  وال خ

 سورة الحاقة. 

ا اته آي دد  ا للباقني،  اثنتانإحدى ومخسون برصي وشامي، و :ع ف فيه تل المخ اضع  و الم اناو ن  ث

ا:  هم

1- احلاقة (1.وهو املوضع األول، عده الكويف ) 

2- وأما من أويت كتابه بشامله (21 عده )املدنيان واملكي. 

 سورة المعارج 

ا اته آي دد  يه:عون شامي، وأربع للباقني، ثالث وأرب :ع ف ف  المختل وضع  الم كان مقداره  و

 ( ترك عده الشامي.4) مخسني ألف سنة

* * * 
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 .المبحث السادس: من سورة نوح إلى سورة الناس 
 سورة نوح. 

اتها آي دد  اضع  ،املدنيان واملكيثامن وعرشون كويف، وتسع برصي وشامي، وثالثون  :ع المو و

هي بعة  ر أ ا  تلف فيه  :المخ

1- وال تذرن ودا وال سواعا (23 ) الكويفعده ترك. 

2- وال يغوث ويعوق ونرسا (23.عده املدين الثاين والكويف ) 

3- وقد أضلوا كثريا (24عده املدين األول ) واملكي. 

4- فأدخلوا نارا (21.ترك عده الكويف ) 

 سورة الجن. 

ا اته آي دد  فيها ثامن وعرشون باتفاق،  :ع ف  تل المخ اضع  المو او ا: ناثن  هم

1- قل إين لن جيريين من اهلل أحد (22.عده املكي ) 

2- ولن أجد من دونه ملتحدا (22ترك عده املكي ) ، ويلحظ أن من عد املوضع

 .األول مل يعد الثاين، ومن عد الثاين مل يعد األول

 سورة المزمل. 

اتها آي دد  المخ، وعرشون للباقني، وتسع برصيثامين عرشة مدين ثان،  :ع اضع  و الم فيها تو لف 

ي: ه الثة   ث

1- يا أهيا املزمل (1.عده املدين األول والشامي والكويف ) 

2- إنا أرسلنا إليكم رسوال (11.وهو املوضع األول، عده املكي ) 

3- يوما جيعل الولدان شيبا (10.ترك عده املدين الثاين ) 
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 سورة المدثر. 

ا اته آي دد  ف وست للباقني، ، مدين ثان ومكي وشامي مخس ومخسون :ع تل المخ اضع  المو و

ا  نانفيه ا اث  :هم

1- يف جنات يتساءلون (41 ترك عده )املدين الثاين. 

2- عن املجرمني (41 ) املكي والشاميعده ترك. 

فهذان اللفظان عد أوهلام املكي والشامي وتركا عد ثانيهام، وعد ثانيهام املدين الثاين وترك عد 

 والبرصي والكويف.أوهلام، وعدمها معا الباقون وهم املدين األول 

 سورة القيامة. 

ا اته آي دد  :تسع وثالثون لغري الكويف، وأربعون له،  :ع يه ف تلف  وضع المخ ال حترك به  والم

 ( عده الكويف.11) لسانك لتعجل به

  اإلنسانسورة. 

ا اته آي دد  ا.إحدى وثالثون باتفاق،  :ع فيه الف   وال خ

 سورة المرسالت. 

ا اته آي دد  المخسون باتفاق،  :ع ال خ فيها.و  ف 

 سورة النبأ. 

ا اته آي دد  وضع إحدى وأربعون مكي بخالف عنه وبرصي، وأربعون للباقني،  :ع الم و

يه  ف تلف  ( عده البرصي واملكي بخالف عنه، وهو 41) إنا أنذرناكم عذابا قريباهو: المخ

 الراجح.

 سورة النازعات. 

ا اته آي دد  المومخس وأربعون لغري الكويف، وست له،  :ع تلفاو ا  ضع المخ يه انف ن  ا:هم اث

1- متاعا لكم وألنعامكم (33.ترك عده البرصي والشامي ) 



 علم عد اآلي تعريفه ومبادئه ومسائله.

  84 

2-  ن طغىمفأما (30 وهو املوضع الثاين عده )والشامي. البرصي والكويف 

 سورة عبس. 

ا اته آي دد  اضع للباقني،  اثنتان، وي وأبو جعفرعون شامي، وإحدى برصبأر :ع المو و

هي: الثة  ا ث تلف فيه  المخ

1- ىل طعامهفلينظر اإلنسان إ (24 ) ترك عده أبو جعفر من املدين الثاين، وسبق

التنبيه عىل أن العمل عىل ما يعده شيبة، فيكون هذا اللفظ معدودا للمدين الثاين، وبناء 

 عليه يكون معدودا يف مجيع مذاهب العدد.

2- وألنعامكم ممتاعا لك (32 )ترك عده البرصي والشامي. 

3- فإذا جاءت الصاخة (33ترك ع ) الشاميده. 

 سورة التكوير. 

ا اته آي دد   فأين تذهبونتسع وعرشون باتفاق، سوى ما ورد عن أيب جعفر أنه مل يعد  :ع

(21 )ا وعرشين، وهذا آخر املواضع الست التي اختلف يفيكون عدد آيات السورة عنده ثامن

للمدين  افيها أبو جعفر وشيبة، وتقدم ترجيح ما ذهب إليه شيبة، فيكون هذا اللفظ معدود

 الثاين بكامله، وبناء عليه يكون معدودا يف مجيع مذاهب العدد.

 سورة االنفطار. 

ا اته آي دد  ا.تسع عرشة باتفاق،  :ع يه ف الف   وال خ

 سورة المطففين. 

ا اته آي دد  ا.ست وثالثون باتفاق،  :ع فيه الف  ال خ  و
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  االنشقاقسورة. 

ا اته آي دد  لو ثالث وعرشون برصي وشامي، ومخس للباقني، :ع اا ف فيه تل المخ اضع  نانا مو  ث

ا:  هم

1- فأما من أويت كتابه بيمينه (0.ترك عده البرصي والشامي ) 

2- وأما من أويت كتابه وراء ظهره (11) .ترك عده البرصي والشامي 

 سورة البروج. 

ا اته آي دد  ا.وعرشون باتفاق،  اثنان :ع الف فيه  وال خ

 سورة الطارق. 

ا اته آي دد  و:لباقني، رشة ل، وسبع عست عرشة مدين أول :ع ه يه  ف ف تل المخ وضع  الم إهنم   و

 ( وهو املوضع األول، ترك عده املدين األول.11) يكيدون كيدا

 سورة األعلى. 

ا اته آي دد  ا.تسع عرشة باتفاق،  :ع يه ف الف   وال خ

 سورة الغاشية. 

ا اته آي دد  ا.ست وعرشون باتفاق،  :ع الف فيه ال خ  و

 سورة الفجر. 

ا اته آي دد   ،املدنيان واملكي اثنتاني، وثالثون شامي وكويف، وتسع وعرشون برص :ع

ي: ه بعة  ر أ ا  يه ف تلف  اضع المخ المو  و

1- فأكرمه ونعمه (11 عده )املدنيان واملكي. 

2- فقدر عليه رزقه (11 عده )املدنيان واملكي. 

3- يومئذ بجهنم وجيء (23 عده )والشامي. املدنيان واملكي 

4- فأدخيل يف عبادي (29.عده الكويف ) 
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 البلد سورة. 

ا اته آي دد  ا.عرشون باتفاق،  :ع الف فيه  وال خ

 سورة الشمس. 

اتها آي دد  وست عرشة هلام  مخس عرشة للجميع، ولكن بخالف عن املدين األول واملكي، :ع

و:عنهام،  يف الوجه الثاين يه ه تلف ف المخ وضع  الم لف فيه ( اخت  14) فكذبوه فعقروها و

عدود للمدين األول دون املكي، وهو غري معدود والراجح أنه م ،عن املدين األول واملكي

 للباقني.

 سورة الليل. 

ا اته آي دد  فيها.إحدى وعرشون باتفاق،  :ع الف   وال خ

 سورة الضحى. 

ا اته آي دد  ا.عرشة باتفاق،  إحدى :ع يه ف الف  ال خ  و

 سورة الشرح. 

ا اته آي دد  ا.ثامن باتفاق،  :ع يه ف الف   وال خ

 سورة التين. 

ا اته آي دد  ا. ثامن باتفاق، :ع يه ف الف   وال خ

 سورة العلق. 

اتها آي دد   ،املدنيان واملكي، وعرشون برصي وكويفثامين عرشة شامي، وتسع عرشة  :ع

ا و يه ف تلف  اضع المخ انالمو ن  هما: اث

1- أرأيت الذي ينهى (9.ترك عده الشامي ) 

2- كال لئن مل ينته (11)  املدنيان واملكيعده. 
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 سورة القدر. 

ا اته آي دد  ، وست للباقني )املكي والشامي(، برصي وكويفو مدين ثاينمدين أول ومخس  :ع

: هو يه  ف ف  تل المخ وضع  الم  ( وهو املوضع الثالث، عده املكي والشامي.3) ليلة القدر و

 سورة البينة. 

ا اته آي دد  اوكويف، وتسع للباقني )البرصي والشامي(،  املدنيان واملكيثامن  :ع وضع و لم

و: يه ه تلف ف  (، عده البرصي والشامي.1) خملصني له الدين المخ

 سورة الزلزلة. 

ا اته آي دد  :ثامن مدين أول وكويف، وتسع للباقني،  :ع و يه ه ف ف المختل وضع  الم  أشتاتا و

(1،) .ترك عده املدين األول والكويف 

 سورة العاديات. 

ا اته آي دد  ا.إحدى عرشة باتفاق،  :ع يه ف الف  ال خ  و

 سورة القارعة. 

ا اته آي دد  اضعرشة كويف،  وإحدى، املدنيان واملكي، وعرشة ثامن برصي وشامي :ع و ع والم

هي: الثة  ا ث تلف فيه  المخ

1- القارعة (1.وهو املوضع األول عده الكويف ) 

2- فأما من ثقلت موازينه (1) .ترك عده البرصي والشامي 

3- وأما من خفت موازينه (1 ترك عده البرصي والشامي، ويلحظ ) اتفاقهام

 .ترك العد يف املوضعنيعىل 

 سورة التكاثر. 

ا اته آي دد  ا.ثامن باتفاق،  :ع يه ف الف   وال خ
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 سورة العصر. 

ا اته آي دد  ا ثالث باتفاق،  :ع فيه ف  المختل اضع  و نانوالم ا: اث  هم

3- والعرص (1.ترك عده املدين الثاين ) 

4- وتواصوا باحلق (3 عده املدين الثاين، ويلحظ أن من عد األول مل يعد )

عد املوضع األول عد املوضع الثاين فبقي عدد آيات املوضع الثاين، وأن من ترك 

 السورة ثابتا.

 سورة الهمزة. 

ا اته آي دد  ا.باتفاق،  تسع :ع الف فيه  وال خ

 سورة الفيل. 

ا اته آي دد  ا.باتفاق،  مخس :ع يه ف الف  ال خ  و

 سورة قريش. 

اتها آي دد  فيه، املدنيان واملكيوشامي، ومخس  برصي وكويفأربع  :ع تلف  المخ وضع  الم و و  :ه

الذي أطعمهم من جوع (4 عده )املدنيان واملكي. 

 سورة الماعون. 

اتها آي دد  ي ،برصي وكويفوسبع  وشامي، املدنيان واملكيست  :ع ف المختلف  وضع  الم وو  :ه ه

الذين هم يراءون (1 عده )البرصي والكويف. 

 سورة الكوثر. 

ا اته آي دد  ا.ثالث باتفاق،  :ع الف فيه  وال خ

 سورة الكافرون. 

ا آي دد  اع اباتفاق،  ست :ته فيه الف  ال خ  .و

 سورة النصر. 

ا اته آي دد  ا.ثالث باتفاق،  :ع الف فيه  وال خ
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 سورة المسد. 

ا اته آي دد  اباتفاق،  مخس :ع يه ف الف  ال خ  .و

  اإلخالصسورة. 

ا اته آي دد  وضع  ، ومخس مكي وشامي،برصي وكويفو مدين أول ومدين ثاينأربع  :ع الم و

و يه ه تلف ف  ملكي والشامي.( عده ا1) مل يلد :المخ

 سورة الفلق. 

ا اته آي دد  اباتفاق،  مخس :ع يه ف الف  ال خ  .و

  الناسسورة. 

ا اته آي دد  وضع  ، سبع مكي وشامي،برصي وكويفو مدين أول ومدين ثاينست  :ع الم و

و يه ه تلف ف  ( عده املكي والشامي.4) من رش الوسواس :المخ

 

اتمة: لخ  ا

، إلجيازيرس اهلل كتابته يف هذا العلم عىل سبيل ا هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، فهذا مااحلمد 

 خالصا لوجهه، وأن ينفع به كاتبه، وقارئه.أسأل املوىل أن جيعله 

. هلل أعلم  وا

ام  اب ع ت الك 14تم  نة.أه34 س وال إلسالم  ا ل ار ظها د اض حف الري نة  بمدي  ، 


